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Vzrušující nové funkce

ernobílé fotografie

Fotoaparát je vybaven samostatným objektivem pro ernobílé fotografie pro k iš álov  isté          

snímky.

Otev ete Fotoaparát. Táhn te prstem doprava na obrazovce a potom vyberte možnost          

MONOCHROMATICKÝ. Klepnutím na po ídíte fotografii.

Posouvání obrazovky

Posouvací snímky obrazovky umož ují po izovat snímky delší než jedna obrazovka. M žete          

nap íklad zachytit dlouhá vlákna zpráv v jednom snímku obrazovky.

• Chcete-li po ídit posouvací snímek obrazovky, dvakrát klepn te kloubem na obrazovku a 

klepn te na Nasnímat obrazovku v pravém dolním rohu obrazovky. Obrazovka se automaticky 

posune dol .

• P ípadn  na obrazovce pomocí kloubu nakreslete „S“.
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Klepnutím prstem na obrazovku kdykoli zastavte posouvání a po i te snímek p edchozího 

obsahu.

Záznam obrazovky

Záznamník obrazovky použijte k záznamu videa z hraní hry nebo p i u ení p átel a rodiny, jak            

používat funkce telefonu.
 

P ed nahráváním záznamu obrazovky se ujist te, že je telefon odem ený.

Zahájení nahrávání

Záznam obrazovky m žete zahájit n kterým z následujících zp sob :

• Klepn te na obrazovku dvakrát pomocí dvou kloub  a vyberte požadovaný režim nahrávání.
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• Sou asn  stiskn te tla ítko zesílení a tla ítko napájení a vyberte požadovaný režim záznamu.

M žete si vybrat z režimu HD a Mini. Záznam v režimu Mini má nižší rozlišení, což vede k menší            

velikosti soubor  a vyšším rychlostem nahrávání.
 

•Zvuk bude rovn ž nahráván, a proto se ujist te, že jste v tichém prost edí.

•Nahrávání se automaticky zastaví p i vytá ení nebo p íchozím hovoru.

•P i nahrávání obrazovky nebudete moci používat funkci nahrávání v jiných aplikacích.

•P ed zahájením nahrávání se ujist te, že váš telefon má dostatek úložného prostoru. Delší 

nahrávky zaberou ve vnit ním úložišti telefonu více místa.

Zastavení nahrávání

Záznam obrazovky m žete zastavit n kterým z následujících zp sob :

• Dvakrát poklepte na obrazovku dv ma klouby prst .

• Stiskn te tla ítko zesílení a tla ítko napájení sou asn .

• Klepn te na ikonu nahrávání obrazovky v levém horním rohu stavového ádku.

Otev ete oznamovací panel a klepnutím na sdílejte své záznamy obrazovky.

Ve výchozím nastavení jsou záznamy obrazovky uloženy v aplikac Galerie ve složce Nahrávky            

obrazovky.
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Vybalení telefonu

Seznámení s telefonem

 

Nezakrývejte senzor osv tlení, m že to ovlivnit n které funkce telefonu. Pokud používáte kryt 

obrazovky, nezakrývejte senzor osv tlení. Použijte kryt obrazovky navržený pro váš telefon se 

speciálním otvorem na senzor osv tlení.

Vložení karty SIM a karty microSD

Telefon je vybaven slotem pro kartu 2-v-1, který se nachází v levé horní ásti telefonu. M žete            

vložit 2 karty nano-SIM nebo 1 kartu nano-SIM a 1 kartu microSD.

Tipy:

• Telefon podporuje pouze karty nano-SIM. Budete-li pot ebovat novou nebo náhradní kartu 

nano-SIM, obra te se na svého mobilního operátora.

• Aby nedošlo k poškození ráme ku karty SIM, používejte pouze standardní karty nano-SIM.

• Ujist te se, že je karta vložena ve správné pozici a p i vkládání karty do telefonu udržujte 

ráme ek karty ve vodorovné poloze.

• P i používání jehli ky pro vysunutí karty SIM dejte pozor, abyste se nezranili ani nepoškodili 

telefon.

Čtečka otisků prstů

Dvojtónový blesk
Dvojitý objektiv

fotoaparátu

Laserový senzor

Mikrofon s
 redukcí šumu

Port USB-CMikrofon
ReproduktorKonektor náhlavní soupravy

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Tlačítko hlasitosti

Sluchátko

Přední fotoaparát

Notifikační dioda

Senzor světla
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• Uložte jehli ku pro vysunutí SIM mimo dosah d tí, aby se zabránilo náhodnému spolknutí nebo 

zran ní.

1 Stiskn te a podržte tla ítko napájení a potom výb rem vypn te telefon.

2 Pokud chcete odstranit ráme ek karty, vložte jehli ku pro vysunutí karty SIM dodávanou s 

telefonem do malého otvoru vedle ráme ku karty.

3 Vložte do ráme ku karty kartu SIM nebo kartu microSD.

4 Znovu zasu te ráme ek karty do telefonu ve správné orientaci.

Nabíjení telefonu

Telefon je dodáván s baterií s dlouhou výdrží a efektivní technologií pro úsporu energie. V této            

ásti naleznete, jak pe ovat o baterii s cílem maximalizovat její životnost.

Používání baterie

• Baterii lze dobíjet mnohokrát, životnost všech baterií je však omezená. Pokud zaznamenáte 

významné snížení výdrže baterie telefonu, obra te se na autorizované servisní st edisko Huawei 

a požádejte o náhradní baterii. Baterie je vestav ná do telefonu a nelze ji vyjmout. 

Nepokoušejte se baterii vyjmout sami.

• Telefonu se m že p i delším používání nebo vystavení vysokým okolním teplotám zah át. To je 

normální. Pokud je váš telefon horký na dotek, p esta te jej nabíjet a zakažte nepot ebné 

funkce. Umíst te telefon na chladné místo a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. 

Vyhn te se delšímu kontaktu s povrchem telefonu, pokud je horký.

• P i nabíjení telefonu používejte pouze originální baterie, nabíje ky a kabely USB Huawei. 

P íslušenství t etích stran p edstavuje potenciální bezpe nostní riziko a m že negativn  ovlivnit 

výkon telefonu. Vyhn te se používání telefonu v pr b hu nabíjení. Nezakrývejte telefon ani 

napájecí adaptér.

• Doba nabíjení se m že lišit podle okolní teploty a zbývající úrovn  nabití baterie.
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• Pokud úrove  nabití baterie dosáhne nízké hodnoty, zobrazí se varování týkající se nízkého 

stavu baterie.

• Pokud je baterie tém  vybitá, telefon se automaticky vypne.

Indikátor stavu baterie

Stav baterie je indikován kontrolkou indikátoru telefonu a ikonou baterie na stavovém ádku.

• Pokud indikátor stavu bliká erven  a ikona baterie se zm ní na , je úrove  nabití baterie 

nižší než 10 %.

• Indikátor stavu i ikona baterie indikují stav baterie v pr b hu nabíjení. ervený indikátor stavu a 

ikona baterie ukazují, že úrove  nabití baterie klesne pod 10 %. ervený indikátor stavu a 

ikona baterie ukazují, že úrove  nabití baterie je mezi 10 a 80 %. ervený indikátor stavu a 

ikona baterie ukazují, že úrove  nabití baterie je mezi 80 a 100 %. Zelený indikátor stavu a 

ikona baterie ukazují, že baterie je úpln  nabitá a nabíjecí kabel m žete odpojit od 

telefonu.

Pokud telefon nereaguje po stisknutí tla ítka napájení, znamená to, že je baterie vybitá. Nabíjejte            

baterii po dobu nejmén  10 minut pomocí originální nabíje ky Huawei a potom zapn te telefon.

Zapnutí a vypnutí telefonu

• Pokud chcete telefon zapnout, stiskn te a podržte tla ítko napájení, dokud telefon nezavibruje 

a telefon se nezapne.

• Pokud chcete telefon vypnout, stiskn te a podržte tla ítko napájení a potom klepn te na .
 

Pokud telefon nezareaguje ani po 20 sekundách držení tla ítka napájení, baterie je 

pravd podobn  vybitá. V takovém p ípad  p ipojte telefon k nabíje ce a baterii nabijte.
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P enos dat

Používání aplikace Záloha k p enosu dat

K p enosu dat ze starého telefonu do nového telefonu použijte aplikaci Backup.
 

Funkce se mohou lišit podle sí ového operátora.

Zálohování dat na kartu microSD

Data ze starého telefonu m žete zálohovat na kartu microSD. Více informací o vkládání a vyjímání            

karty microSD naleznete v ásti Vložení karty SIM a karty microSD.
 

Umož uje zálohovat vaše kontakty, zprávy, protokoly hovor , fotografie, audio, videa, 

soubory a aplikace.

1 Otev ete aplikaci Záloha.

2 Klepn te na Zálohovat > Karta SD > Další.

3 Vyberte data, která chcete zálohovat. Pokud zálohujete fotografie, audio, videa a dokumenty, 

není vyžadováno žádné heslo pro zálohu. Chcete-li zálohovat jiné typy dat, postupujte podle 

pokyn  na obrazovce a nastavte heslo pro zálohu.

Další nastavení

Obnovení

Nová záloha
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Ve výchozím nastavení se data zálohy ukládají do složky HuaweiBackup v aplikaci Soubory.

Obnova dat z karty microSD

1 Vložte kartu microSD obsahující soubory zálohy do nového telefonu. Více informací o vkládání 

karet microSD naleznete v ásti Vložení karty SIM a karty microSD.

2 Otev ete aplikaci Záloha.

3 Klepn te na Obnovit > Obnovit z karty SD > Další

4 Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.
 

Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.

5 Vyberte data, která chcete obnovit, a klepn te na Obnovit.
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P enos dat mezi telefonem a po íta em

P eneste data ze starého telefonu do po íta e a potom je p eneste do nového telefonu.

P ipojte telefon k po íta i pomocí kabelu USB. Vyberte Fotky nebo Soubory. Váš po íta             

automaticky nainstaluje všechny pot ebné ovlada e. Po dokon ení instalace dvakrát klikn te na          

nov  zobrazenou diskovou jednotku. Nyní m žete spravovat soubory. Název jednotky by m l být            

tvo en íslem modelu telefonu.

• Fotky: Zobrazte fotografie uložené v telefonu.

• Soubory: P enášejte soubory mezi telefonem a po íta em.

• Pokud není ur en typ p ipojení, z stane telefon v režimu nabíjení.

Kopírování kontakt  ze starého telefonu do nového 

telefonu

Použijte n kterou z následujících metod pro zkopírování kontakt  ze starého telefonu do nového            

telefonu.

Karta SIM
Pomocí funkce importu karty SIM m žete zkopírovat kontakty na kart  SIM do 

nového telefonu. Více informací naleznete v ásti Import kontakt  z karty SIM.

Úložišt

Pokud mají oba telefony otvor na kartu microSD, exportujte kontakty na kartu 

microSD ve formátu vCard ve starém telefonu. Potom zkopírujte kontakty do 

nového telefonu. Více informací naleznete v ásti Import kontakt  z úložišt .

Bluetooth

Povolte Bluetooth na svém starém i novém telefonu a importujte své kontakty 

pomocí Bluetooth. Více informací naleznete v ásti Import kontakt  pomocí 

rozhraní Bluetooth.

Zálohování

Pokud váš starý telefon podporuje zálohování, zálohujte kontakty a obnovte je do 

nového telefonu. Více informací naleznete v ásti Používání aplikace Záloha k 

zálohování a obnov  dat.

Po íta
Synchronizujte kontakty ve starém telefonu do po íta e a potom je synchronizujte 

do nového telefonu pomocí správce telefonu.

Jiné 

metody

•Nainstalujte sí ové aplikace a synchronizujte své kontakty.

•P ihlaste se k ú tu na serveru Exchange a synchronizujte své kontakty.
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První použití a úvodní nastavení

Základní nastavení

P ed prvním použitím telefonu si pozorn  p e t te tohoto stru ného pr vodce a zajist te, aby            

byla karta SIM vložena správn .

Stisknutím a podržením tla ítka napájení zapn te telefon a potom postupujte podle pokyn  na            

obrazovce a dokon ete úvodní nastavení.

1 Vyberte jazyk a region a klepn te na Další.

2 Pokra ujte na obrazovku Nastavení Wi-Fi. Telefon automaticky zobrazí seznam všech 

dostupných Wi-Fi hotspot . Vyberte sí , ke které se chcete p ipojit, a potom zadejte heslo a 

p ipojte se k Internetu.

3 Pokra ujte na obrazovku Smluvní podmínky. Pe liv  si obsah p e t te, p ijm te uživatelské 

podmínky a zásady ochrany soukromí Huawei a potom klepn te na Další.

4 Podle pokyn  na obrazovce povolte službu Wi-Fi+.

5 Telefon je vybaven idlem otisk  prstu. Pomocí pokyn  na obrazovce p idejte sv j otisk prstu. 

Je také pot eba nastavit PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky pro p ípad, že by telefon 

nedokázal rozpoznat váš otisk prstu.

6 Na obrazovce Konfigurace byla úsp šná klepn te na Za ít a dokon ete nastavení. Okamžik 

po kejte. M lo by se spustit rozhraní EMUI. Nyní m žete za ít používat telefon.

Nastavení duální SIM

Pokud jsou vloženy dv  karty SIM, pouze jedna karta SIM m že být nastavena jako 4G/3G/2G.            

Druhá karta SIM podporuje pouze sít  2G. Vyberte p íslušnou kartu SIM 4G/3G. Nastavení, kterou            

kartu použít pro mobilní data a hovory m žete také provést podle m sí ního tarifu.

Otev ete Nastavení a klepn te na Správa karet SIM. Ob  karty SIM m žete nakonfigurovat            

podle pot eby.
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•Pokud zakážete kartu SIM, nebudete ji moci používat k uskute n ní hovor , odesílání 

textových zpráv ani p ístupu k Internetu.

•Vyberte Volání s duální kartou SIM. M žete nakonfigurovat, zda chcete p i každém hovoru 

ru n  vybrat kartu SIM, nebo použít výchozí kartu SIM. Pokud se rozhodnete použít výchozí 

kartu SIM, bude telefon tuto kartu SIM používat pro všechny odchozí hovory.

P ipojení k Internetu

P ipojením se k Internetu pomocí Wi-Fi nebo mobilního datového p ipojení surfujte po internetu,            

hrajte hry a používejte aplikace na zasílání krátkých zpráv.

Povolení nebo zakázání karty SIM

Výběr 4G/3G SIM

Výběr výchozí SIM pro datové služby

Konfigurace nastavení SIM pro 
telefonní hovory

Výběr režimu zobrazení SIM pro 
telefonní hovory 
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P ipojení k síti Wi-Fi

1 Tažením prstu od stavového ádku dol  otev ete oznamovací panel.

2 Na kart  Zástupci klepn te a podržte prst na . Tím otev ete obrazovku nastavení Wi-Fi.

3 Zapn te p epína  Wi-Fi. Telefon zobrazí seznam všech dostupných sítí Wi-Fi.

4 Vyberte sí  Wi-Fi, ke které se chcete p ipojit. Pokud je sí  Wi-Fi zašifrovaná, zadejte po 

zobrazení výzvy heslo.

Použití mobilních dat
 

P ed použitím mobilních dat se ujist te, že máte datový tarif u svého sí ového operátora.

1 Tažením prstu od stavového ádku dol  otev ete oznamovací panel.

2 Na kart  Zástupci klepnutím na povolte mobilní data.
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Když není mobilní datové p ipojení požadováno, zakažte jej, aby se ušet ila energie baterie a 

omezila p enesená data.

Konfigurace ID otisku prstu

Použijte idlo otisk  prstu pro odemknutí obrazovky, p ístup k sejfu a uzam ení aplikace a            

autorizaci plateb v aplikacích jiných dodavatel .

Pro zvýšení bezpe nosti a zajišt ní, že budete moci i nadále p istupovat k dat m i v p ípad , že            

váš telefon nedokáže rozpoznat otisk prstu, je pot ebné p i konfiguraci odem ení pomocí otisku            

prstu nastavit heslo pro zálohu.

1 Otev ete Nastavení a klepn te na ID otisku prstu > Správa otisk  prst .

2 Vyberte PIN nebo Heslo a pomocí pokyn  na obrazovce nastavte heslo uzam ení obrazovky.

3 Po konfiguraci hesla klepnutím na Nový otisk prstu p idejte sv j otisk prstu.

4 Umíst te prst na idlo otisk  prstu. Mírn  zatla te na idlo, dokud telefon nezavibruje. 

Opakujte tento krok pomocí r zných ástí špi ky prstu, dokud telefon úsp šn  nep idá otisk 

prstu.

5 Po dokon ení p idávání otisku prstu klepn te na OK.

Na obrazovce Správa otisk  prst  vypnutím p epína e Odem ení obrazovky zakažte odem ení          

pomocí otisku prstu.
 

Chcete-li odstranit otisk prstu, vyberte požadovaný otisk prstu na obrazovce Správa otisk  

prst , klepn te na Odstranit a potom postupujte podle pokyn  na obrazovce.
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Instalace aplikací

Sdílení aplikací pomocí karty microSD

Uložte instala ní balí ky na kartu microSD a sdílejte je s jinými telefony.
 

Instala ní balí ky ze zdroj  t etích stran mohou obsahovat viry nebo škodlivý software a m li 

byste p i jejich instalaci zachovávat opatrnost. Instalujte pouze aplikace z d v ryhodných 

zdroj .

1 Vložte kartu microSD obsahující instala ní balí ek do telefonu.

2 Otev ete aplikaci Soubory, vyhledejte instala ní balí ek na kart  microSD a klepnutím 

prove te instalaci.

B hem instala ního procesu m že být zobrazena varovná zpráva. Tyto zprávy si vždy pe liv  
p e t te. Chcete-li pokra ovat v instalaci, klepn te na Nastavení a potom zapnutím p epína e 

Neznámé zdroje povolte telefonu instalovat aplikace jiných dodavatel . Po dokon ení instalace 
aplikace klepn te na Nastavení > Rozší ené nastavení > Zabezpe ení a zrušte výb r Neznámé 
zdroje, aby telefon neinstaloval aplikace stažené z neoficiálních zdroj .

Po dokon ení instalace se bude aplikace zobrazovat na domovské obrazovce.

Odinstalace aplikace

Uvoln te místo v telefonu a zvyšte výkon tím, že odstraníte nepoužívané aplikace.
 

N které p edem nainstalované systémové aplikace nelze odstranit.

• Na domovské obrazovce p idržte prst na ikon  aplikace, kterou chcete odinstalovat, a 

p etáhn te ji na ikonu .

• Klepn te na Nastavení > Aplikace, vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom 

klepn te na Odinstalovat.
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Za ínáme

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Uzam ení obrazovky

• Stisknutím tla ítka napájení uzamkn te obrazovku ru n .

• Obrazovka se automaticky uzamkne a p ejde do režimu spánku po ur ité dob  ne innosti za 

ú elem snížení spot eby energie a zabrán ní necht ným operací.
 

Chcete-li zm nit dobu spánku obrazovky, otev ete Nastavení a klepn te na možnost 

Obrazovka > Režim spánku a potom vyberte as.

Je-li obrazovka uzam ena, váš telefon bude i nadále p ijímat zprávy, oznámení a p íchozí hovory.            

Když obdržíte nové oznámení, indikátor stavu bude blikat zelen . P i p íchozím hovoru se            

obrazovka zapne a zobrazí informaci o volajícím.

Odem ení obrazovky

Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tla ítka napájení ji probudíte. Posu te prstem v           

libovolném sm ru, pokud chcete obrazovku odemknout.

Odem ení typu magazine

Pomocí odem ení typu magazine vytvo íte sv j vlastní výb r obraz  obrazovky zam ení a           

aktivujete obrazovku zam ení.

Táhn te prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit možnosti odem ení typu magazine.
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P idejte položky magazine do seznamu k zobrazení: Klepnutím na  > P edplatné p idejte            

oblíbené položky magazine do seznamu k zobrazení.
 

Aktualizace titulních stránek odem ení typu magazine vyžaduje p ipojení k Internetu. 

Nastavením telefonu na aktualizaci p i p ipojení k Wi-Fi zabra te nadm rnému p enosu dat. 

Klepn te na a potom zapn te p epína  Automaticky aktualizovat p es Wi-Fi.

Správa titulních stránek odem ení typu magazine: Klepn te na a potom klepn te na .            

Vyberte požadované obrázky a p idejte je do seznamu k zobrazení. Chcete-li odstranit titulní            

stránky ze seznamu k zobrazení, klepn te na a potom podržte prst na požadovaném obrázku            

a vyberte Odebrat.

P idání titulních stránek k oblíbeným: Klepnutím na p idejte aktuální titulní stránku k           

oblíbeným. Obrázky p idané do oblíbených nebudou po online aktualizaci odstran ny ze seznamu           

k zobrazení.

Odstranit staré titulní stránky: Klepn te na a potom zapn te p epína  Automaticky          

odstranit titulní stránky star.... Titulní stránky starší než 3 m síce budou ze seznamu k            

zobrazení automaticky odstran ny. Titulní stránky p idané do oblíbených nebudou odstran ny.

Gesta dotykové obrazovky

Pomocí jednoduchých gest dotykové obrazovky m žete provád t r zné úkoly, nap íklad otevírat          

aplikace, posouvat zobrazení seznam  a p ibližovat obrázky.

Zobrazení, přidání nebo odstranění z vašich obalů 
odemčení typu magazine

Zkratky aplikací

Konfigurace způsobu 
aktualizace pro obaly 
odemčení typu magazine 
a typ předplatného
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Klepnutí: Jednou klepn te na položku. Nap íklad klepnutím vyberete 

možnost nebo otev ete aplikaci.

Dvojité klepnutí: Klepn te na cílovou oblast obrazovky dvakrát rychle 

za sebou. Nap íklad v režimu celé obrazovky dvakrát klepn te na 

obrázek pro p iblížení nebo oddálení.

Klepnutí a podržení: Klepn te a podržte prst na cílové oblasti 

obrazovky po dobu nejmén  2 sekund. Nap íklad klepnutím a podržením 

prstu v prázdné oblasti na domovské obrazovce spustíte editor 

domovské obrazovky.

Tažení prstem: Táhn te prsty na obrazovce. Nap íklad na kart  

Oznámení v oznamovacím panelu tažením doprava nebo doleva na 

oznámení je zrušte. Tažením prstem svisle nebo vodorovn  m žete p ejít 

na jiné domovské obrazovky, rolovat v dokumentu a podobn .

P etažení: Klepn te a podržte prst na položce a potom ji p esu te na 

jiné místo. Nap íklad pomocí gesta zm te uspo ádání aplikací a 

widget  na domovské obrazovce.

Roztažení prst  od sebe: Roztáhn te dva prsty od sebe na obrazovce. 

Roztažením dvou prst  nap íklad m žete p iblížit zobrazení obrázku 

nebo webové stránky.

Stažení prst  k sob : Stáhn te dva prsty k sob  na obrazovce. 

Nap íklad stažením dvou prst  k sob  m žete oddálit zobrazení obrázku.
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Ikony stavu a oznámení

Ikony stavu

Ikony stavu jsou zobrazeny na pravé stran  stavového ádku. Ikony stavu zobrazují informace o            

stavu telefonu, nap íklad informace o p ipojení k síti, síle signálu, úrovni nabití baterie a ase.
 

Ikony stavu se mohou lišit podle regionu nebo operátora.

Ikony oznámení

Ikony oznámení jsou zobrazeny na levé stran  stavového ádku, pokud p ijmete novou zprávu,            

oznámení nebo p ipomenutí.

Síla signálu Bez signálu

P ipojeno pomocí GPRS P ipojeno pomocí 3G

P ipojeno pomocí EDGE P ipojeno pomocí HSPA

P ipojeno pomocí HSPA+ P ipojeno pomocí CDMA2000 1X

P ipojeno pomocí LTE VoLTE povoleno

NFC povoleno Roaming

Režim Letadlo povolen Bluetooth aktivován

P íjem dat o poloze z GPS Režim vibrací povolen

Tichý režim povolen Alarm povolen

Nabíjení Baterie pln  nabitá

Baterie vybitá Nenalezena žádná karta SIM

Náhlavní souprava vložena

Zmeškané hovory Probíhající hovor

Nové e-maily Nové zprávy

Výb r zp sobu zadávání textu Nová hlasová zpráva

P ipojení pomocí Wi-Fi Sí  Wi-Fi k dispozici

Stahování dat Odesílání dat

Nadcházející události Pam  telefonu plná

Synchronizace dat Synchronizace se nezda ila

Problém s p ihlášením nebo 

synchronizací
Další oznámení
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Domovská obrazovka

Seznámení s domovskou obrazovkou

Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety a všechny své aplikace.           

Odstranili jsme seznam aplikací, abychom vám nabídli pohodln jší a p ímou cestu k aplikacím.

Tla ítka virtuální naviga ní lišty:

• Zp t: Klepnutím se vrátíte na p edchozí obrazovku nebo ukon íte aplikaci. P i zadávání 

textu klepnutím zav ete klávesnici na obrazovce.

• Dom : Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

• Poslední: Klepnutím otev ete seznam nedávno použitých aplikací nebo klepnutím a 

podržením povolte režim dvou oken.

P epínání mezi domovskými obrazovkami

Tažením prstu vlevo nebo vpravo zobrazte rozší ené domovské obrazovky. Klepnutím na          

Domovská obrazovka se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.

P enosný Wi-Fi hotspot povolen P ipojeno k síti VPN

Tethering pomocí USB povolen Lad ní USB povoleno

Stavový řádek: Zobrazí oznámení a ikony stavu

Hlavní obrazovka: Zobrazuje ikony aplikací, 
složky na ploše a widgety

Ukazatel polohy obrazovky: Ukazuje, která 
domovská obrazovka je zobrazena
Dokovací stanice: Zobrazuje často používané 
aplikace

Navigační panel: Zobrazuje virtuální navigační 
tlačítka
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Na domovské obrazovce stáhnutím prst  k sob  nebo podržením prstu na prázdné oblasti            

obrazovky otev ete editor domovské obrazovky. K dispozici jsou tyto možnosti:

• Nastavení výchozí domovské obrazovky: Klepnutím na v horní ásti domovské 

obrazovky nastavte vybranou domovskou obrazovku jako výchozí domovskou obrazovku.

• P esunutí domovské obrazovky: P etáhn te domovskou obrazovku na požadované místo.

• P idání domovské obrazovky: Klepn te na na nejvzdálen jší domovské obrazovce vlevo 

nebo vpravo.

• Odstra te prázdnou domovskou obrazovku: Klepn te na ve spodní ásti prázdné 

obrazovky.

Automatické otá ení obrazovky

Po oto ení telefonu n které aplikace automaticky upraví orientaci obrazovky pro snadn jší          

používání. Tato funkce vám také umožní používat aplikace ovládané naklán ním obrazovky,          

nap íklad závodní hry.

Pokud chcete povolit nebo zakázat automatické otá ení obrazovky, tažením prstu dol  ze           

stavového ádku otev ete oznamovací panel a potom klepn te na Aut. oto it na kart  Zástupci.
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Uspo ádání aplikací a widget  na domovské obrazovce

P idání widgetu na domovskou obrazovku

P idejte asto používané widgety na domovskou obrazovku k rychlému p ístupu.

Na domovské obrazovce stáhn te dva prsty k sob  a zobrazí se editor domovské obrazovky.            

Klepn te na Widgety a vyberte widget. Podržte prst na widgetu a p etáhn te jej do volné oblasti            

domovské obrazovky.
 

Na domovské obrazovce musí být dost místa k p idání widget . Pokud není na domovské 

obrazovce dost místa, p idejte další domovskou obrazovku nebo uvoln te místo.

P esunutí widgetu nebo ikony

Na domovské obrazovce podržte prst na ikon  aplikace nebo widgetu, dokud telefon nezavibruje.            

Potom m žete p etáhnout ikonu aplikace nebo widget na požadované místo.
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Odstran ní widgetu nebo ikony

Na domovské obrazovce podržte prst na ikon  aplikace nebo widgetu, který chcete odstranit,            

dokud se nezobrazí v horní ásti obrazovky . P etáhn te ikonu necht né aplikace nebo            

widgetu do .
 

Po p esunutí/odstran ní ikony aplikace se na domovské obrazovce bude zobrazovat prázdné 

místo. Ikony aplikací lze automaticky se adit. Více informací nejdete v ásti Automatické 

zarovnání aplikací na domovské obrazovce.
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Vytvo ení složky

Vytvo te složky, které vám pomohou zorganizovat aplikace podle typu. M žete nap íklad vytvo it           

složku Hry, která bude obsahovat všechny vaše herní aplikace.

Na domovské obrazovce p etáhn te ikonu na jinou ikonu. Tím vytvo íte složku, která bude            

obsahovat ob  aplikace. Pokud chcete složku p ejmenovat, otev ete složku a potom klepn te na            

název složky.

Skrytí aplikací

Na domovské obrazovce roztáhn te dva prsty od sebe. Klepn te na P idat, vyberte aplikaci,            

kterou chcete skrýt, a potom klepn te na Ok. Aplikace se nebudou po skrytí zobrazovat na            

domovské obrazovce.
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Chcete-li obnovit skryté aplikace na domovské obrazovce, klepn te na P idat na 

obrazovce skrytých aplikací, zrušte výb r požadované aplikaci a klepn te na Ok.

Po ízení snímku obrazovky

Telefon je dodáván s adou možností snímk  obrazovky. Zachycení celé obrazovky nebo ásti            

snímku obrazovky nakreslení tvaru na obrazovce.

Stisknutím tla ítka vypnutí a tla ítka zeslabení

Sou asným stisknutím tla ítka napájení a tla ítka zeslabení po ídíte snímek celé obrazovky.
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Použití rychlého p epína e snímku obrazovky

Otev ete oznamovací panel a potom klepnutím na na kart  Zástupci po i te snímek celé            

obrazovky.

Použití kloubu

Pomocí kloubu prstu m žete po ídit snímek obrazovky nebo její ásti. M žete také nakreslit tvar            

na obrazovce a zachytit specifickou oblast. Více informací naleznete v ásti Použití kloubu prstu.

Ve výchozím nastavení se snímky obrazovky ukládají do složky Snímky obrazovky v aplikaci            

Galerie.

Oznámení

Indikátor stavu

Barvy a blikání indikátoru mají tento význam:

• Svítí erven  (nenabíjí se): Úrove  nabití baterie je kriticky nízká a telefon se automaticky 

vypne.

• Svítí erven  (p i nabíjení): Úrove  nabití baterie je kriticky nízká.

• Svítí žlut  (p i nabíjení): Úrove  nabití baterie je st ední.

• Svítí zelen  (p i nabíjení): Úrove  nabití baterie je nejvyšší. Pokud úrove  nabití baterie dosáhne 

100 %, odpojte nabíje ku.

• Bliká zelen  (nenabíjí se): Máte nep e tené zprávy, oznámení nebo zmeškané hovory.
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Odznaky oznámení

Odznaky oznámení se zobrazují v pravém horním rohu ikon aplikací.

íslo odznaku ozna uje po et nových oznámení. Otev ením odpovídající aplikace zobrazíte další          

podrobnosti týkající se oznámení.
 

Chcete-li zakázat odznaky oznámení pro n jakou aplikaci, stáhn te dva prsty k sob  na 

domovské obrazovce a otev ete editor domovské obrazovky a potom klepn te na Další 

nastavení > Ikony aplikací s odznaky a vypn te p epína  vedle p íslušné aplikace.

Oznamovací panel

Tažením prstu od stavového ádku sm rem dol  a otev ením oznamovacího panelu zobrazte           

oznámení.

Tažením doleva od oznamovacího panelu p ejd te na kartu zkratek.

Táhnutím prstem nahoru po obrazovce nebo klepnutím na Zp t nebo Dom  zav ete           

oznamovací panel.
 

P izp sobení rychlých p epína : Táhn te prstem nahoru na kart  zkratek a potom 

klepn te na Upravit. P etáhn te rychlý p epína  na požadované místo pro snazší p ístup.
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Zobrazení oznámení na obrazovce zam ení

Nová oznámení (nap . týkající se zmeškaných hovor  a zpráv) se zobrazují na obrazovce zam ení.

Tažením doprava na oznámení na obrazovce zam ení zobrazíte podrobn jší informace.
 

Ve výchozím nastavení bude telefon zobrazovat oznámení na obrazovce zam ení pouze pro 

n které aplikace. Pokud chcete povolit oznámení na obrazovce zam ení pro více aplikací, 

p e t te si ást Správa povolení oznámení.

Správa povolení oznámení

Zakázáním oznámení u aplikací zabra te zbyte nému rušení.

1 Otev ete Nastavení.
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2 Klepn te na Oznamovací panel a stavový ádek > Správce oznámení a potom vyberte 

požadovaný jazyk.

3 Povolte nebo zakažte nastavení oznámení podle pot eby.

Zobrazení oznámení v režimu nerušit: Vyberte požadovanou aplikaci ve Správce oznámení a           

potom zapn te p epína  Prioritní zobrazení. Pokud je v režimu nerušit povolena možnost           

Povolit pouze prioritní p erušení, oznámení se budou p esto zobrazovat.

Nastavení oznamovacího panelu a stavového ádku

Zm nou nastavení oznamovacího panelu a stavového ádku p izp sobte, jak se budou zobrazovat           

oznámení a p ipomenutí stavu.

Otev ete Nastavení a potom klepnutím na Oznamovací panel a stavový ádek          

nakonfigurujte nastavení rozbalovací nabídky a zobrazení pro oznamovací panel a stavový ádek.

Konfigurace nastavení rozbalovací nabídky pro oznamovací panel

• Klepn te na Akce p etažení > Inteligentní výb r. Po otev ení oznamovacího panelu p ejde 

telefon na kartu oznámení, pokud jsou k dispozici nová oznámení. V opa ném p ípad  p ejde na 

kartu zkratek.

• Klepn te na Akce p etažení > Ur it podle polohy p etažení. Táhn te prstem dol  vlevo od 

stavového ádku a otev ete oznamovací panel, nebo táhn te prstem dol  vpravo od stavového 

ádku a otev ete kartu zkratek.

• Zapnutím p epína e Oznamovací panel p istupujte k oznamovacímu panelu p i uzam ené 

obrazovce.
 

Pokud jste nastavili heslo obrazovky zam ení, nebudete moci p istupovat k oznamovacímu 

panelu z obrazovky zam ení.

Nastavení obsahu displeje pro oznamovací panel a stavový ádek

Zapnutím nebo vypnutím p epína e Zobrazit název operátora a Zbývající kapacita baterie(%)          

nastavte, jaký obsah se bude zobrazovat na stavovém ádku.

Vypnutím p epína e Zobrazit ikony oznámení skryjte ikony oznámení ve stavovém ádku.

Použití rozpoznání otisk  prstu

Krom  probuzení a odem ení obrazovky lze idlo otisk  prstu také použít k po ízení fotografie,            

p ijetí p íchozího hovoru a zakázání alarmu.

První p idání otisku prstu

Další informace o konfiguraci odem ení pomocí otisku prstu naleznete v ásti Konfigurace ID            

otisku prstu.
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P idání, odstran ní nebo p ejmenování otisku prstu

P idejte více otisk  prst , aby bylo odemknutí telefonu snazší. Otisky prst  lze také odstranit nebo            

p ejmenovat.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na ID otisku prstu > Správa otisk  prst .

3 Zadejte heslo odem ení obrazovky a potom klepn te na Hotovo.

4 V ásti Seznam otisk  prst  m žete provést tyto operace:

• Klepnutím na Nový otisk prstu p idejte další otisky prst . M žete p idat až p t otisk  prstu.

• Klepnutím na již p idaný otisk prstu jej m žete p ejmenovat nebo odstranit.

Otev ení sejfu pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu otev ete sejf bez zadávání hesla.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na ID otisku prstu > Správa otisk  prst .

3 Zadejte heslo odem ení obrazovky a potom klepn te na Další.

4 Klepn te na P ístupu do sejfu a pomocí pokyn  na obrazovce zadejte heslo k sejfu a povolte 

odem ení pomocí otisku prstu.

Po dokon ení nastavení klepn te na Soubory > Sejf. Nyní m žete otisk prstu používat k otev ení            

sejfu.

P ístup k uzam ení aplikace pomocí otisku prstu

Pro p ístup k uzam eným aplikacím použijte otisk prstu.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na ID otisku prstu > Správa otisk  prst .

3 Zadejte heslo odem ení obrazovky a potom klepn te na Další.

4 Klepn te na P ístupu k zámku aplikace a pomocí pokyn  na obrazovce zadejte heslo 

uzam ení aplikace a povolte rozpoznávání otisku prstu.

Po dokon ení nastavení klepn te na Správce telefonu > Zámek aplikace a potom použijte otisk            

prstu pro zobrazení stavu uzam ení aplikace. Pro p ístup k zam eným aplikacím na domovské            

obrazovce m žete také použít sv j otisk prstu.
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Dotyková gesta idla otisk  prstu

Klepnutím nebo tažením kterýmkoli prstem m žete provád t základní úkoly.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na ID otisku prstu.

3 V ásti Gesto klepnutí a podržení prstu zapn te p epína e pro funkce, které chcete povolit.

• Po ídit fotografii/video: Pokud používáte hledá ek fotoaparátu, m žete po ídit snímek 

dotykem a podržením idla otisk  prstu.

• P ijmout hovor: Pokud máte p íchozí hovor, dotykem a podržením idla otisk  prstu jej 

m žete p ijmout.

• Zastavit alarm: Když se zapne alarm, podržením prstu na idle otisk  prstu jej m žete 

zastavit.

4 V ásti Gesto posunutí zapn te p epína e pro funkce, které chcete povolit.

• Zobrazit oznamovací panel: Tažením prstu dol  po idle otisk  prstu pomocí libovolného 

prstu otev ete oznamovací panel. Poklepáním po idle vymažete všechna oznámení a tažením 

prstu nahoru po idle zav ete oznamovací panel.

• Procházet fotografie: P i zobrazení fotografií v režimu celé obrazovky tažením prstem vlevo 

nebo vpravo po idle p epínejte mezi fotografiemi.

P ístup k aplikacím

Otevírání a p epínání mezi aplikacemi

Otev ení aplikací z uzam ené obrazovky

Potáhn te prstem nahoru na obrazovce zam ení a klepnutím na spus te aplikaci fotoaparátu.           

Také m žete táhnout prstem nahoru z dolní ásti obrazovky a klepnutím na ikonu zkratky rychle            

spustit p íslušnou aplikaci.
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Otev ení aplikací z domovské obrazovky

Klepnutím na ikonu na domovské obrazovce otev ete p íslušnou aplikaci.

P epínání mezi aplikacemi

Chcete-li p epnout do jiné aplikace, klepnutím na položku Domovská obrazovka se vra te           

na domovskou obrazovku a potom klepn te na ikonu aplikace, kterou chcete spustit.
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Hledání aplikací

Vyhledání aplikací

Tažením prstu dol  ze st edu obrazovky otev ete pole pro hledání a potom zadejte název aplikace,            

kterou hledáte. Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání. Více informací naleznete v            

ásti Rychlé vyhledání aplikací.
 

Skryté aplikace nejsou uvedeny ve výsledcích vyhledávání.

Vyhledání skrytých aplikací

Na domovské obrazovce roztáhnutím dvou prst  od sebe zobrazíte skryté aplikace.
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Zobrazení naposledy použitých aplikací

Klepnutím na Nedávné zobrazíte seznam nedávno používaných aplikací.

• Zobrazení více aplikací: Tahem prstu vlevo nebo vpravo na obrazovce m žete zobrazit 

nedávno použité aplikace.

• Otev ení aplikace: Klepnutím na miniaturu otev ete p íslušnou aplikaci.

• Zav ení aplikace: Tahem prstu nahoru na miniatu e zav ete p íslušnou aplikaci.

• Zav ení všech odem ených aplikací: Klepnutím na zav ete všechny odem ené aplikace.

• Zam ení a odem ení aplikace: Tažením prstu dol  na miniatu e uzamknete p íslušnou 

aplikaci. po uzam ení se zobrazí nad aplikací. Uzam ené aplikace nelze zav ít klepnutím na 

. Op tovným tažením prstem dol  na miniatu e p íslušnou aplikaci odemknete.

P izp sobení telefonu

Jednoduchá domovská obrazovka

Jednoduchá domovská obrazovka používá v tší ikony a písmo a byla navržena pro starší uživatele.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Styl domovské obrazovky > Jednoduchý a potom klepnutím na povolte 

jednoduchou domovskou obrazovku.

3 Na jednoduché domovské obrazovce m žete:

• Klepnutím na ikony aplikací nebo widget  p íslušné položky otev ít.
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• Klepnutím na ikonu otev ete editor domovské obrazovky, kde lze p idávat a odebírat ikony 

aplikací.

• Klepnutím na Ostatní otev ít seznam aplikací a zobrazit nebo otev ít aplikace.

• Klepnutím na p idat kontakty nebo aplikace na domovskou obrazovku.

• Klepnutím na Stand. obrazovka opustíte jednoduchou domovskou obrazovku.

Zm na motivu

Personalizujte si domovskou obrazovku telefonu pomocí široké škály motiv  a tapet.

Otev ete Motivy, vyberte motiv a potom klepn te na . Klepnutím na m žete           

kombinovat zp soby uzam ení obrazovky, tapety, ikony aplikací a další položky.
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Zm na tapety

Nastavte si oblíbené obrázky nebo fotografie jako tapetu telefonu.

1 Otev ete Nastavení a vyberte položku Obrazovka.

2 Klepn te na možnost Tapeta a potom klepn te na Tapeta uzam ené obrazovky nebo 

Tapeta plochy.

3 Na kart  Tapety nebo Živá tapeta vyberte obrázek a potom jej podle pokyn  na obrazovce 

nastavte jako tapetu.

Zapn te p epína  Zm nit zat esením. Tapeta se zm ní vždy, když zat esete telefonem. Zapn te           

p epína  Náhodná zm na. Konfigurujte Interval nebo Album ke zobrazení. Telefon         

automaticky zm ní tapetu v ur eném asovém intervalu.

 

Také m žete otev ít aplikaci Galerie, podržet prst na obrázku a potom klepnout na  

> Nastavit jako > Tapeta. Podle pokyn  na obrazovce nastavte obrázek jako tapetu.

P i azení vyzván ní ke kontakt m

P i a te jedine né vyzván ní ke každému kontaktu, abyste snadno poznali, kdo vás kontaktuje.

1 Otev ete Kontakty.

2 Vyberte požadovaný kontakt a klepn te na Vyzván ní telefonu.

3 Vyberte požadované vyzván ní nebo hudební soubor a potom klepn te na .

Další informace týkající se konfigurace nastavení vyzván ní a vibrací hovor  a zpráv naleznete v            

ásti Nastavení zvuku.
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Zm na velikosti písma

Velikost písma telefonu lze zv tšit a tím usnadnit starším uživatel m používání telefonu.

Otev ete Nastavení a potom klepnutím na Obrazovka > Velikost písma nastavte velikost           

písma systému.
 

Extra velká velikost písma bude zobrazena pouze ve zprávách, kontaktech a aplikaci voli e.

Zadávání textu

P epínání mezi zp soby zadávání textu

P epínejte mezi zp soby zadávání textu.

1 Na obrazovce zadávání textu táhn te prstem od stavového ádku dol , aby se otev el 

oznamovací panel.

2 Klepn te na Výbér metody zadávání dat na kart  Oznámení a potom vyberte požadovaný 

zp sob zadávání textu.
 

Pokud nejsou k dispozici žádné zp soby zadávání textu, p ejd te na Nastavení, klepn te 

na Rozší ené nastavení > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice > Nakonfigurovat metody 

vstupu a potom zapn te p epína  vedle p íslušného zp sobu zadávání textu.

Metoda zadávání Huawei Swype

Rychle zadávejte text posouváním prstu po klávesnici.

 

Metoda zadávání Huawei Swype podporuje širokou škálu jazyk .

Tlačítko zpět
Zadání mezery

Zadání čísel a symbolů

Nastavení zadávání textu

Tažením písmen prstem zadáte 
vstupní slova

Přepnutí mezi velkými a malými 
písmeny
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Zp sob zadávání dat v systému Android

 

Zp sob zadávání Android podporuje širokou škálu jazyk .

Úprava textu

V telefonu m žete vybrat, vyjmout, kopírovat a vložit text.

• Výb r textu: Podržením prstu na textu zobrazte . P etažením nebo vyberte rozsah 

textu nebo klepnutím na Vybrat vše vyberte všechen text.

• Kopírování textu: Vyberte text a klepn te na Kopírovat.

• Vyjmutí textu: Vyberte text a klepn te na Vyjmout.

• Vložení textu: Podržte prst na míst , na které chcete vložit text, a klepn te na Vložit.

• Sdílení textu: Vyberte text a potom klepnutím na Sdílet vyberte zp sob sdílení.

Zadání čísel a symbolů

Zadání čárky
Klepnutím a podržením otevřete nabídku možností zadávání

Zadání mezery
Klepnutím a podržením zvolíte jiný způsob zadávání

Tlačítko zpět

Přepnutí na hlasový vstup

Přepnutí mezi velkými a malými písmeny

Zadání období
Klepněte a podržte a zadejte symboly
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Tipy a triky

Režim vysoké hlasitosti

Stisknutím tla ítka hlasitosti b hem hovoru zvyšte hlasitost hovoru nad obvyklé maximum.

Vyhledávání nastavení

Pomocí funkce vyhledávání v nabídce Nastavení vyhledejte možnosti nabídky.

Otev ete Nastavení a potom klepn te na vyhledávací pole v horní ásti obrazovky a zadejte            

hledaný výraz (nap . Sound). Telefon zobrazí výsledky vyhledávání; klepnutím na možnost          

otev ete odpovídající nastavení.

Rychlé zp tné volání

Na obrazovce zam ení táhn te prstem doprava na oznámení o zmeškaném hovoru a odemkn te            

obrazovku. Zobrazí se obrazovka vytá ení; klepnutím na p íslušné íslo zavoláte zp t.

Použití kloubu prstu

Pomocí kloubu Použití kloubu prstu m žete po ídit snímek obrazovky nebo její ásti.

1 Otev ete Nastavení a potom vyberte Chytrá asistence.

2 Klepn te na Ovládání pohybem > Inteligentní snímek obrazovky a potom zapn te p epína  

Inteligentní snímek obrazovky.
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Po ízení snímku celé obrazovky

Klepnutím kloubem dvakrát na obrazovku po ídíte snímek celé obrazovky.

Po ízení snímku ásti obrazovky

Klepn te na obrazovku kloubem prstu. Nechte kloub prstu na obrazovce, táhn te ním kolem            

oblasti, kterou chcete nasnímat, a potom se vra te do bodu, kde jste za ali. Na obrazovce se            

zobrazí vybraná oblast. Snímek bude zachycovat oblast ohrani enou modrou árou. Také m žete           

vybrat okno snímku obrazovky v horní ásti obrazovky a zvolit jiné tvary snímku obrazovky.            

Klepnutím na uložíte snímek obrazovky.

Ve výchozím nastavení jsou snímky obrazovky uloženy v aplikaci Galerie ve složce Snímky            

obrazovky.
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Po vytvo ení snímku obrazovky jej m žete klepnutím na Sdílet sdílet s p áteli. Více informací 

o sdílení naleznete v ásti Sdílení obrázk  nebo videí.

Rychlé p idání podrobností kontakt

Pomocí fotoaparátu po i te fotografii kontaktní karty. Telefon rozpozná podrobnosti kontaktu a          

automaticky je p idá. Pod položkou Kontakty klepn te na Vizitky > Skenovat.

Sdílení QR karty

Pod lte se o svou QR kartu se svými p áteli, abyste si je mohli snadno p idat do svých kontakt .            

Na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu klepn te na QR kód v horní ásti obrazovky. Tím            

zobrazíte sv j osobní QR kód.
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Volání kontakt  p i vypnuté obrazovce

Pokud je obrazovka vypnutá, stiskn te a podržte tla ítko zeslabení. Když se ozve výstražný zvuk,            

vyslovte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Telefon automaticky zavolá tomuto kontaktu.

Kapesní režim

Povolením kapesního režimu zajistíte, abyste nezmeškali d ležité hovory, když máte telefon v           

kapse. Intenzita vyzván ní a vibrací se bude p i p íchozím hovoru postupn  zvyšovat.

Otev ete Vytá ení. Klepn te na  > Nastavení na kart  Vytá ení a zapn te p epína             

Kapesní režim.

Po izování momentek p i vypnuté obrazovce

Ušla vám n kdy možnost po ídit úžasnou fotografii, protože jste nestihli zapnout fotoaparát? Nyní            

m žete pomocí telefonu po izovat momentky i p i vypnuté obrazovce.

P i vypnuté obrazovce nami te telefonem na fotografovaný objekt a dvakrát stiskn te tla ítko           

zeslabení. Telefon po ídí fotografii a zobrazí informace o rychlosti jejího po ízení.
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Perfektní selfie

Povolte režim perfektní selfie a p izp sobte nastavení vylepšení obli eje tak, abyste na           

skupinových fotografiích vypadali co nejlépe.

V aplikaci fotoaparátu, p ejd te do režimu KRÁSA a potom klepn te na Perfektní selfie.            

Zapn te p epína  Perfektní selfie a potom nakonfigurujte vlastní nastavení krásy.

Potom p epn te do režimu KRÁSA a klepnutím na po i te fotografii. Telefon rozpozná obli ej            

a použije vlastní nastavení vylepšení obli eje k vašemu zvýrazn ní na skupinových fotografiích.

Použití asosb rného režimu ke zrychlení akce

asosb rný režim vám umož uje zachytit a zrychlit jemné zm ny scény, nap íklad východ nebo            

západ slunce nebo pohyb mrak .

Na obrazovce fotoaparátu tažením prstu doprava p epn te na ASOSB RNÝ REŽIM. Držte          

telefon ve stabilní poloze a potom klepnutím na spus te záznam videa.

Dvakrát rychle za sebou 
stiskněte tlačítko zeslabení
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Po izování fotografií v pr b hu nahrávání videa

Cht li jste n kdy po ídit fotografii b hem nahrávání videa?

V rozhraní fotoaparátu táhn te prstem vpravo a potom výb rem VIDEO spus te nahrávání videa.            

V pr b hu nahrávání videa klepnutím na po i te fotografii.

P ijetí nebo odmítnutí hovoru pomocí hlasových 

p íkaz

Pokud práv  nemáte volné ruce a n kdo vám zavolá, jednoduše ekn te „Answer call“ (P ijmout            

hovor) nebo „Reject call“ (Odmítnout hovor) a hovor p ijm te nebo odmítn te.

P ejd te na Nastavení, klepn te na Chytrá asistence > Hlasové ovládání a potom zapn te            

p epína  P ijmout hovory s hlasovým ovládáním.
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Klepnutím na Jazyk hlasových p íkaz  zm te jazyk hlasových p íkaz .

Používání probuzení hlasem

Otev ete Nastavení. Klepn te na Chytrá asistence > Hlasové ovládání > Hlasové          

probuzení a potom zapn te p epína  Hlasové probuzení a podle pokyn  na obrazovce zadejte            

p íkazy probuzení hlasem. K dispozici jsou tyto možnosti:

• Najít telefon: ekn te „OK Emy, where are you?“ (Kde jsi, telefone?). Telefon zazvon ním 

ohlásí svoji polohu.

• Telefonování: ekn te „OK Emy, call Jana“ (Telefone, zavolej Janu). Telefon zahájí volání 

kontaktu se jménem Jana.
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Rychlé vyhledání aplikací

P i použití této funkce vyhledávání nemusíte hledat obrazovku aplikace na obrazovce.

Tažením prstu dol  ze st edu obrazovky otev ete pole pro hledání a potom zadejte název aplikace,            

kterou hledáte. Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání.

P ipojení k síti Wi-Fi s nejsiln jším signálem
Po povolení funkce Wi-Fi+ bude váš telefon sledovat sít  Wi-Fi a mobilní data a vybere p ipojení            

s nejlepším signálem a nejvyšší rychlostí p enosu dat.

Tažením prstu od stavového ádku dol  otev ete oznamovací panel. Na kart  Zástupci klepn te            

a podržte a vyberte položku Wi-Fi+. Zapnutím p epína e Wi-Fi+ tuto funkci povolte.
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Používání telefonu v rukavicích

Povolte režim pro rukavice, abyste mohli používat sv j telefon v rukavicích.

Otev ete Nastavení a potom klepn te na Chytrá asistence > Režim Rukavice.

Rychlé nastavení hlasitosti systému

Stiskn te tla ítko hlasitosti na stran  telefonu a potom klepnutím na nastavte hlasitost           

vyzván ní, multimédií, alarmu a hovoru.

Použití plovoucího tla ítka místo tla ítek telefonu

Plovoucí tla ítko umož uje p ístup k celé ad  asto používaných možností a funkcí, jako je            

nap íklad tla ítko Zp t, tla ítko Dom  a optimalizace jedním klepnutím. Plovoucího tla ítko lze           

p esunout po obrazovce pro snadné ovládání jednou rukou.
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V Nastavení vyberte Chytrá asistence > Plovoucí tla ítko a potom zapn te p epína  Plovoucí            

tla ítko.

 

Plovoucí tla ítko se bude zobrazovat na v tšin  obrazovek. P etažením plovoucího tla ítka na 

požadované místo upravíte jeho pozici.

Automatické zarovnání aplikací na domovské 

obrazovce

Po odinstalaci nebo p esunutí aplikací do složek mohou z stat na domovské obrazovce prázdná            

místa. Použijte funkci automatického úhledného zarovnání aplikací na domovské obrazovce.

Stažením dvou prst  k sob  otev ete editor domovské obrazovky. Klepn te na Další nastavení a            

potom zapn te p epína  Zat ást. Klepnutím a podržením domovské obrazovky otev ete editor          

domovské obrazovky. Zat esením telefonem zarovnáte ikony aplikací tak, aby se zaplnila jakákoli           

prázdná místa.

Režim zakázání klepnutí

Povolením režimu zakázání klepnutí zabra te necht ným operacím, když máte telefon v kapse.

Otev ete Nastavení, klepn te na Chytrá asistence a potom zapn te p epína  Režim          

zakázání klepnutí.
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Gesta obrazovky nebudou fungovat v režimu zakázání klepnutí, i když je obrazovka zapnutá.            

Odkryjte horní ást obrazovky nebo sou asným stisknutím tla ítka napájení a zesílení vypn te           

režim zakázání klepnutí.
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Hovory a kontakty

Volání

Chytré vytá ení

Zadejte jméno, iniciály nebo íslo kontaktu ve voli i. Telefon zobrazí shodné kontakty.

1 Otev ete Vytá ení.

2 Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu ve voli i (nap íklad Jan Novák nebo JN). Telefon prohledá 

kontakty a protokol hovor  a zobrazí seznam výsledk  nad voli em.

3 V seznamu klepn te na kontakt, který chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou 

karet SIM, zatelefonujte klepnutím na nebo .

4 Hovor ukon íte klepnutím na .

Povolení rychlého volání

Rychle volejte jiným lidem, i když je obrazovka vypnuta.

1 Otev ete Vytá ení.

2 Klepn te na  > Nastavení > Rychlý hovor a potom zapn te p epína  Rychlý hovor.

Stiskn te a podržte tla ítko hlasitosti po dobu jedné sekundy, když je displej vypnutý. Až uslyšíte            

výstražný zvuk, uvoln te tla ítko zeslabení a vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat. Telefon            

vyto í íslo p íslušného kontaktu.
 

P i použití náhlavní soupravy Bluetooth stisknutím a podržením tla ítka vytá ení náhlavní 

soupravy povolte rychlé volání.

Volání z Kontakt

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na pole pro hledání a zadejte jméno nebo iniciály osoby, které chcete volat. Více 

informací o hledání kontaktu naleznete v ásti Nalezení kontaktu.

3 Klepn te na íslo kontaktu. Podporuje-li váš telefon použití dvou karet SIM, klepn te na 

telefonní íslo kontaktu a potom klepnutím na nebo zahajte hovor.

1 2

1 2
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Volání z protokolu hovor

V protokolu hovor  si m žete zobrazit p íchozí i odchozí hovory a vytá et p íslušná ísla.

1 Otev ete Vytá ení.

2 Posunutím seznamu nahoru a dol  m žete zobrazit všechny hovory. Klepn te na jméno nebo 

íslo osoby, které chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, 

zatelefonujte klepnutím na nebo .

Tís ové volání

I v p ípad  naléhavé situace budete mít možnost provést z telefonu tís ové volání bez použití            

karty SIM. Musíte se však nacházet v oblasti s pokrytím mobilní sít .

1 Otev ete Vytá ení.

2 Ve voli i zadejte nouzové íslo pro místo, kde se nacházíte, a potom klepn te na .
 

Tís ová ísla m žete vytá et, i když máte zam enou obrazovku. Na obrazovce zam ení 

klepn te na Tís ové volání, zadejte místní tís ové íslo a klepn te na .
 

Možnost uskute n ní tís ových volání se m že lišit podle místních na ízení a sí ových 

operátor  ve vaší oblasti. Nízká použitelnost sít  nebo rušení v prost edí m že zabránit 

spojení vašeho hovoru. P i klí ové komunikaci v tís ových situacích nikdy nespoléhejte jen na 

telefon.

Rychlá volba

Nakonfigurujte rychlou volbu pro lidi, kterým asto voláte. Jednoduše klepn te a podržte prst na            

íslicovém tla ítku. Tím vyto íte požadované íslo.
 

íslicové tla ítko 1 je výchozím tla ítkem pro hlasovou schránku. Nelze jej nastavit jako íslo 

rychlé volby.

1 Otev ete Vytá ení.

2 Klepnutím a podržením prstu na íslicovém tla ítku toto tla ítko p idružte ke kontaktu.

3 Vra te se do voli e, klepn te a podržte prst na íslicovém tla ítku a zavolejte p idruženému 

kontaktu. Pokud používáte telefon se dv ma kartami SIM, klepn te a podržte prst na íslicovém 

tla ítku a potom výb rem nebo zavolejte p idruženému kontaktu.
 

Pokud chcete odstranit p idružení tla ítka, otev ete voli  a klepn te na  > Nastavení > 

Rychlá volba. Vyberte p idružení kontaktu, které chcete odstranit, a klepn te na Vymazat 

p i azené íslo.

1 2

1 2
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Mezinárodní hovor
 

P ed uskute n ním hovoru na velkou vzdálenost kontaktujte svého sí ového operátora a 

aktivujte službu mezinárodních hovor  nebo roamingovou službu.

1 Otev ete Vytá ení.

2 Na obrazovce voli e klepn te a podržte prst na tla ítku 0 pro zadání symbolu + a potom zadejte 

mezinárodní kód, kód oblasti a telefonní íslo.

3 Klepn te na . Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepn te na nebo 

.

Automatické opakování volby

Pomocí automatického opakování volby lze vytá et íslo kontaktu, dokud nedojde ke spojení           

hovoru.

• Když poprvé nedojde ke spojení hovoru nebo dojde k jeho p erušení, telefon zobrazí obrazovku 

jednoho opakování volby. Klepnutím na jednou opakujte volbu ísla.

• Pokud nedojde ke spojení hovoru po prvním opakování volby, telefon zobrazí obrazovku 

nekone ného opakování volby. Klepnutím na m žete opakovat volbu ísla, dokud nedojde 

ke spojení hovoru.

 

•S klepnutím na neotálejte. Obrazovka opakování volby se zav e, pokud neprovedete 

opakovanou volbu do 10 sekund.

•Pokud chcete zrušit pokus o opakovanou volbu, klepn te na .

P ijetí nebo odmítnutí hovoru
 

P i p íchozím hovoru m žete stisknutím tla ítka hlasitosti ztlumit vyzván ní.

P i uzam ené obrazovce:

1

2
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• P etažením ikony doprava p ijmete hovor.

• P etažením ikony doleva odmítnete hovor.

• Klepnutím na odmítnete hovor a odešlete SMS.

• Klepnutím na nastavte p ipomenutí zp tného volání.

P i odem ené obrazovce:

• Klepnutím na p ijmete hovor.

• Klepnutím na odmítnete hovor.

• Klepnutím na odmítnete hovor a odešlete SMS.

• Klepnutím na nastavte p ipomenutí zp tného volání.
 

Pokud chcete na obrazovce voli e upravit p eddefinované zprávy, klepn te na  > 

Nastavení > Odmítat hovory pomocí SMS.

Funkce dostupné v pr b hu hovoru

Pokud práv  telefonujete, telefon bude zobrazovat nabídku v pr b hu hovoru.
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• Skryjte nabídku v pr b hu hovoru: Klepn te na položku Domovská obrazovka nebo 

Návrat. Pokud se chcete vrátit do nabídky v pr b hu hovoru, klepn te na zelený stavový 

ádek v horní ásti obrazovky.

• Zahájení trojstranného hovoru: Další informace o použití této funkce získáte u svého 

sí ového operátora. Více informací naleznete v ásti Uskute n ní konferen ního hovoru.

• Nastavení hlasitosti: Stisknutím tla ítka zesílení zesilte hlasitost nebo tla ítkem zeslabení 

zeslabte hlasitost.
 

Chcete-li ukon it hovor pomocí tla ítka napájení, p ejd te na Vytá ení, klepn te na  

> Nastavení a potom zapn te p epína  Tla ítko napájení ukon uje hovor.

Vypnutí mikrofonu

Zahájení trojstranného
 hovoru

Povolení režimu
 hands-free

Otevření voliče

Ukončení hovoru

Zobrazení 
kontaktů

Zobrazení 
poznámek

Přidržení 
aktuálního 
hovoruOtevření kalendáře
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P ijetí hovoru od dalšího ú astníka
 

P ed použitím této funkce se ujist te, že jste se p ihlásili k odb ru služby podržení hovoru a 

povolili jste v telefonu funkci ekajícího hovoru. Více informací o povolení funkce ekajícího 

hovoru naleznete v ásti Povolení ekajícího hovoru. Podrobnosti vám sd lí váš sí ový 

operátor.

1 Pokud vám n kdo telefonuje v pr b hu jiného probíhajícího hovoru, klepn te na . Potom 

m žete p ijmout p íchozí hovor a p idržet druhý hovor.

2 Klepnutím na m žete mezi ob ma hovory p epínat.

Uskute n ní konferen ního hovoru
Konferen ní hovor m žete uskute nit pomocí funkce hovoru s více ú astníky telefonu. Zavolejte           

na jedno íslo (nebo p ijm te hovor) a poté zavolejte na další íslo, které m žete p idat do            

konferen ního hovoru.
 

Konferen ní hovor vyžaduje podporu sít . Ujist te se, že jste aktivovali tuto službu. 

Podrobnosti vám sd lí váš sí ový operátor.

1 Zavolejte prvního ú astníka.

2 Po spojení hovoru klepn te na a potom vyto te íslo druhého ú astníka. Hovor s prvním 
ú astníkem bude p idržen.

3 Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na zahajte konferen ní hovor.

4 Chcete-li p idat do hovoru další ú astníky, opakujte kroky 2 a 3.

5 Hovor ukon íte klepnutím na .
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Zobrazení protokolu hovor

Protokol hovor  se zobrazí nad voli em. Zmeškané hovory jsou zobrazeny erven .

P idání ísla z protokolu hovor

Vyberte íslo v protokolu hovor  a uložte jej mezi svoje kontakty.

1 Otev ete Vytá ení.

2 V protokolu hovor  klepn te na ikonu vedle ísla, které chcete p idat, a postupujte 

následujícím zp sobem:

• Klepnutím na vytvo te nový kontakt. Více informací naleznete v ásti Vytvo ení kontaktu.

• Klepnutím na p idejte íslo k existujícímu kontaktu.

Mazání protokolu hovor

Otev ete Vytá ení. K dispozici jsou tyto možnosti:

• Odstran ní jedné položky: Klepn te a podržte prst na záznamu protokolu a potom klepn te 

na Odstranit záznam.

• Odstran ní více položek: Klepn te na  > Odstranit protokol hovor  a vyberte záznamy, 

které chcete odstranit. Klepn te na  > Smazat.

Zapnutí kapesního režimu

Povolením kapesního režimu zajistíte, abyste nezmeškali žádné hovory, když máte telefon v kapse.            

Hlasitost vyzván ní a intenzita vibrací se bude p i p íchozím hovoru postupn  zvyšovat.

1 Otev ete Vytá ení.

2 Klepn te na  > Nastavení.

3 Zapn te p epína  Kapesní režim.
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Váš telefon bude p i p íchozích hovorech vibrovat, pokud obrazovka sm ruje dol  nebo je 

telefon v kapse, a to i v p ípad , že jsou vibrace p i p íchozím volání zakázány.

Nastavení hovor

Povolení p esm rování hovor

Pokud nem žete p ijímat hovory, m žete nakonfigurovat telefon tak, aby p esm roval hovory na           

jiné íslo.

1 Otev ete Vytá ení.

2 Klepn te na  > Nastavení.

3 Klepn te na P esm rování hovor . Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, 

klepn te na P esm rování hovor  v Karta SIM 1 nebo Karta SIM 2.

4 Vyberte zp sob p esm rování, zadejte cílové íslo a potom klepn te na Povolit.

Pokud je povoleno p esm rování hovor , telefon bude p esm rovávat n které hovory (nap .          

nep ijaté hovory) na zadané íslo.

Povolení ekajícího hovoru

Funkce ekajícího hovoru vám umožní p ijmout p íchozí hovor, pokud už telefonujete, a p epínat            

mezi ob ma hovory.

1 Otev ete Vytá ení.

2 Klepn te na  > Nastavení.

3 Klepn te na Další nastavení a potom zapn te p epína  Další hovor na lince. Pokud váš 

telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepn te na Další nastavení v Karta SIM 1 nebo 

Karta SIM 2 a zapn te p epína  Další hovor na lince.

Pokud p ijmete p íchozí hovor, když už telefonujete, klepnutím na p ijm te nový hovor a            

klepnutím na p epínejte mezi ob ma hovory.

Povolení režimu Nerušit

Režim Nerušit vám umožní nerušen  pracovat nebo relaxovat. Telefon vás upozorní pouze na            

d ležité hovory nebo zprávy.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Nerušit a potom zapn te p epína  Nerušit.
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3 Klepnutím na Definovat prioritní p erušení > Bílá listina pro hovory a zprávy >  

p idáte kontakt na bílou listinu.

Pokud je povolen režim Nerušit, váš telefon bude vyzván t nebo vibrovat pouze v p ípad , že vám            

budou volat nebo odesílat zprávy vybrané kontakty. Telefon ztiší vyzván ní a vypne vibrace pro            

všechny ostatní hovory nebo zprávy. Oznámení týkající se t chto hovor  nebo zpráv se budou            

zobrazovat v oznamovacím panelu.

Konfigurace filtru obt žování

Filtr obt žování automaticky blokuje hovory a zprávy z neznámých zdroj  nebo ze zdroj  na erné            

listin . erná listina je neustále aktualizována a zajiš uje, že vás nebude nikdo obt žovat.

Otev ete Správce telefonu a potom klepnutím na Filtr obt žování nakonfigurujte pravidla          

filtru nebo ernou a bílou listinu. Více informací naleznete v ásti Filtr proti obt žování.

Pokud chcete konfigurovat filtr obt žování, m žete také otev ít Vytá ení a potom klepnout           

na  > Filtr obt žování.

Konfigurace hlasové schránky

Když je váš telefon vypnutý nebo nedostupný, m žete hovory odklán t do hlasové schránky.            

Volající mohou zanechat hlasovou zprávu, kterou si m žete pozd ji vyslechnout.
 

Funkce hlasové schránky musí být podporována sí ovým operátorem. Ujist te se, že váš odb r 

zahrnuje tuto službu. Pokud chcete získat informace o služb  hlasové schránky, obra te se na 

svého sí ového operátora.

1 Otev ete Vytá ení.

2 Klepn te na  > Nastavení

3 Klepn te na Další nastavení. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepn te na 

Další nastavení v Karta SIM 1 nebo Karta SIM 2.

4 Klepn te na Hlasová schránka > íslo hlasové schránky a potom zadejte íslo hlasové 

schránky.

Po p ijetí zprávy v hlasové schránce se na stavovém ádku bude zobrazovat ikona . Pokud si            

chcete zprávu vyslechnout, vyto te íslo hlasové schránky.

Vytvo ení kontaktu

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na . Pokud vytvá íte kontakt poprvé, klepn te na Vytvo it nový kontakt.



Hovory a kontakty  

58

3 V nabídce možností vyberte místo, na které chcete kontakt uložit.

4 Zadejte jméno kontaktu, telefonní íslo a další informace a potom klepn te na .

Pokud chcete uložit íslo z protokolu hovor , klepn te na vedle ísla, které chcete uložit, a            

potom vyberte nebo . Také m žete ukládat telefonní ísla nebo e-mailové adresy v            

aplikacích SMS a MMS nebo E-mail do svých kontakt .

Rychlé p idání podrobností kontakt

Rychleji zadávejte kontaktní informace do telefonu. Jednoduše naskenujte nebo nasnímejte         

obrázky kontaktních karet a automaticky p idejte jména, telefonní ísla a další informace do            

kontakt .

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na Vizitky > Skenovat.

3 Nyní lze provád t tyto innosti:

• Snímání fotografie jedné karty: Umíst te kontaktní kartu na rovný povrch a držte telefon 

v orientaci na ší ku. Nastavte ráme ek hledá ku tak, aby byla karta zarovnaná s vodicími 

árami, a klepn te na .

• Snímání fotografií více karet: P epn te na režim Sériové snímání a podle pokyn  na 

obrazovce vyfotografujte více karet.

Po dokon ení skenování nebo snímání fotografií se kontaktní informace automaticky uloží do 

Vizitky.

Import nebo export kontakt

Telefon podporuje soubory kontakt  ve formátu vcf. vcf je standardní souborový formát pro            

ukládání kontaktních informací v etn  jmen, adres a telefonních ísel.
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Import kontakt  z úložišt

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na  > Import/Export > Importovat z úložišt .

3 Vyberte jeden nebo více soubor  vcf a klepn te na OK.

Import kontakt  z karty SIM

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na  > Import/Export > Import z SIM. Pokud váš telefon podporuje používání 

dvou karet SIM, m žete si vybrat, zda bude import proveden z karty SIM 1 nebo karty SIM 2.

3 Vyberte kontakty, které chcete importovat, a potom klepn te na .

4 Vyberte umíst ní, do kterého chcete kontakty importovat. Telefon kontakty automaticky 

naimportuje.

Import kontakt  pomocí rozhraní Bluetooth

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na  > Import/Export > Importovat z jiného telefonu.

3 Vyberte Podporuje Bluetooth a potom klepn te na Další.

4 Zapn te rozhraní Bluetooth na za ízení, ze kterého chcete importovat kontakty, a nastavte 

za ízení jako viditelné pro jiná za ízení Bluetooth.

5 Klepn te na Další. Telefon automaticky zapne rozhraní Bluetooth a vyhledá za ízení v blízkosti.

6 Klepn te na za ízení Bluetooth, ze kterého chcete importovat kontakty. Po p ipojení telefon 

automaticky importuje kontakty z jiného za ízení s rozhraním Bluetooth.

Import kontakt  pomocí technologie Wi-Fi Direct

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na  > Import/Export > Importovat z jiného telefonu.

3 Vyberte Import p es Wi-Fi Direct a potom klepn te na Další. Telefon zobrazí výzvu na 

povolení Wi-Fi a za ne vyhledávat za ízení s technologií Wi-Fi Direct.

4 Vyberte za ízení s technologií Wi-Fi Direct, ke kterému se chcete p ipojit. Po p ipojení telefon 

automaticky importuje kontakty z jiného za ízení.
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Export kontakt  do úložišt

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na  > Import/Export > Exportovat do úložišt .

3 Klepn te na Exportovat.

4 Zvolte, odkud chcete exportovat kontakty, a klepn te na OK.

Ve výchozím nastavení je exportovaný soubor VCF uložen v ko enovém adresá i vnit ního úložišt             

telefonu. Exportovaný soubor zobrazíte otev ením Soubory.

Export kontakt  na kartu SIM

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na  > Import/Export > Export na SIM. Pokud váš telefon podporuje používání 

dvou karet SIM, m žete si vybrat, zda bude export proveden na kartu SIM 1 nebo kartu SIM 2.

3 Vyberte kontakty, které chcete exportovat, a potom klepn te na .

4 Klepn te na Pokra ovat.

Sdílení kontakt

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na  > Import/Export > Sdílet kontakt.

3 Vyberte kontakty, které chcete sdílet, a potom klepn te na .

4 Vyberte zp sob sdílení a postupujte podle pokyn  na obrazovce.

Správa kontakt

Úprava kontaktu

Po vytvo ení kontaktu m žete kdykoli upravit podrobnosti o daném kontaktu. To zahrnuje také            

p idání nebo odstran ní výchozích informací, jako je telefonní íslo nebo e-mailová adresa.           

M žete si také zvolit vlastní vyzván ní a p idat narozeniny, p ezdívku nebo fotografii. 

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit, a klepn te na Upravit.

3 Klepn te na fotografii kontaktu a vyberte Vyfotit nebo Vybrat z galerie. P ípadn  zadejte 

nové kontaktní informace a klepn te na .
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Tato fotografie kontaktu se zobrazí, když vám kontakt volá. Zobrazí se také další kontaktní            

informace, jako je název firmy a název pracovní pozice.
 

P idání více ísel pro jeden kontakt: Vyberte kontakt ze seznamu kontakt  a potom 

klepn te na Upravit > P idat telefonní íslo.

Slou ení duplicitních kontakt

P i p idávání kontakt  do telefonu z r zných zdroj  se m že stát, že budou n které záznamy            

duplicitní. Tyto duplicitní záznamy lze slou it do jednoho s cílem udržovat kontakty organizované. 

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na  > Organizovat kontakty > Slou it duplicitní kontakty.

3 Vyberte kontakty, které chcete sdílet, a potom klepn te na .

Odstran ní kontakt

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na  > Organizovat kontakty > Odstranit kontakty v dávce.

3 Vyberte kontakty, které chcete odstranit, a potom klepn te na .

4 Klepn te na Smazat.
 

Také m žete klepnout a podržet prst na kontaktu, který chcete odstranit. V kontextové 

nabídce možností výb rem Smazat kontakt odstra te.

Nalezení kontaktu

M žete hledat kontakty uložené v telefonu, na kart  SIM nebo kontakty spojené s ú tem online.

1 Otev ete Kontakty.
 

Pokud chcete získat úpln jší výsledky hledání, ujist te se, že položka Kontakty je 

nakonfigurována tak, aby se zobrazovaly všechny vaše kontakty. Na obrazovce kontakt  

klepn te na  > P edvolby zobrazení a potom vyberte Všechny kontakty.

2 V seznamu kontakt  pomocí jedné z následujících metod vyhledejte požadovaný kontakt:

• Potáhn te prstem nahoru nebo dol  v seznamu kontakt . 

• Potáhn te prstem nahoru nebo dol  v indexu na pravé stran  obrazovky. Tím m žete 

posouvat zobrazení kontakt .

• Zadejte jméno, iniciály, telefonní íslo, e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní informace do 

pole pro hledání v horní ásti seznamu kontakt . Výsledky vyhledávání se zobrazí pod polem.
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3 Vyberte kontakt. Potom si m žete vybrat, zda chcete kontaktu zavolat nebo mu odeslat 

textovou zprávu, p ípadn  upravit jeho kontaktní informace.
 

Pokud se zobrazí chybové hlášení nebo nejste schopni vyhledat kontakt, klepn te na  > 

Organizovat kontakty a potom vyberte Jednoduché rozvržení.

Zobrazování kontakt  z r zných ú t

M žete si vybrat, které kontakty se v telefonu zobrazí.

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na  > P edvolby zobrazení.

3 Vyberte nebo upravte ú ty, které chcete zobrazit.

Skrytí fotografií kontakt , informací o spole nosti a názvu pracovní pozice: Klepn te na           

 > P edvolby zobrazení na obrazovce kontakt  a potom zapn te p epína  Jednoduché           

rozvržení.

P idání kontaktu mezi oblíbené

Osoby, které asto kontaktujete, m žete p idat mezi oblíbené, abyste je mohli snáze vyhledat.

1 Otev ete Kontakty.

2 Podržte prst na kontaktu, který chcete p idat mezi oblíbené, a potom klepnutím na P idat k 

oblíbeným položkám p idejte kontakt do Oblíbené.
 

Kontakt m žete také p idat mezi oblíbené, pokud p i zobrazování podrobností kontaktu 

klepnete na .

Odebrání kontakt  z oblíbených: Klepn te na Oblíbené >  na obrazovce kontakt . Vyberte            

kontakty, které chcete odebrat ze svých oblíbených, a potom klepn te na .

Skupiny kontakt

Organizujte p átele a rodinu do n kolika skupin. M žete odesílat textové zprávy nebo e-maily            

všem ve skupin . Kontakty také nyní obsahují funkci Chytré skupiny. Telefon umož uje           

automaticky se adit kontakty podle jejich spole nosti, místa nebo data posledního kontaktu, což           

usnad uje správu kontakt  a skupin.
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Vytvo ení skupiny

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na Skupiny a potom na .

3 Zadejte název skupiny (nap . Rodina nebo P átelé) a potom klepn te na OK.

4 Klepn te na . Vyberte kontakty, které chcete do skupiny p idat, a klepn te na .

Úprava skupiny

P idejte nebo odstra te osoby ze skupiny nebo zm te název skupiny.

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na Skupiny a vyberte skupinu, kterou chcete upravit.

3 Klepn te na a p idejte do skupiny nové leny.

4 Klepn te na . Nyní lze provád t tyto innosti:

• Klepnutím na Odebrat leny odeberte leny ze skupiny.

• Klepnutím na Smazat skupinu odstra te skupinu.

• Klepnutím na P ejmenovat upravte název skupiny.

Odesílání zpráv nebo e-mail  skupin

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na Skupiny a vyberte skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
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3 Klepnutím na odešlete zprávu nebo odešlete e-mail.

Odstran ní skupiny

1 Otev ete Kontakty.

2 Klepn te na Skupiny.

3 Klepn te a podržte prst na skupin , kterou chcete odstranit, a potom klepn te na Smazat.

4 Klepn te na Smazat.
 

Odstran ní skupiny neodstraní kontakty ve skupin .
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Zprávy a e-mail

Odeslání zprávy

Oboha te zprávy p idáním emotikon , obrázk , videí, hudby, nahrávek a dalších položek.

1 Otev ete SMS a MMS.

2 V seznamu vláken zpráv klepn te na .

3 Vyberte pole p íjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní íslo. Také m žete klepnutím 

na otev ít seznam kontakt  a vybrat kontakt nebo skupinu kontakt .

4 Vyberte textové pole, zadejte zprávu a potom klepn te na .
 

Pokud zadáte více než t i ádky textu, klepnutím na p epn te na zadání textu na celé 

obrazovce. Klepnutím na p idejte ke zpráv  p ílohu.

 

Zrušení zprávy: Zprávu m žete zrušit do ty  sekund po odeslání. Klepn te na  > 

Nastavení, potom zapn te p epína  Zrušit odeslání. Odeslání zprávy zrušíte dvojitým 

klepnutím.

Odpovídání na zprávu

1 Otev ete SMS a MMS.

Přepnutí do textového
 vstupu na celou

 obrazovku

Odeslání

Volba příjemců

Přidání přílohy

Tažením prstem
 doleva nebo

 doprava vyberete
 typ přílohy
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2 V seznamu vláken zpráv klepn te na jméno nebo telefonní íslo kontaktu. Zobrazí se 

konverzace.

3 Vyberte textové pole, zadejte zprávu a potom klepn te na .
 

Odpovídání na zprávu v oznamovacím panelu: Nové zprávy budou zobrazeny v 

oznamovacím panelu. Klepnutím na tla ítko m žete vytvo it odpov .

Hledání zpráv

Pomocí funkce hledání zpráv m žete rychle najít zprávy.

1 Otev ete SMS a MMS.

2 Tažením prstu dol  na obrazovce v seznamu vláken zpráv vyvolejte pole pro hledání.

3 Zadejte jedno nebo více klí ových slov. Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání.

Odstran ní vlákna

Odstra te nepot ebná nebo stará vlákna, a tím si ud lejte po ádek v seznamu zpráv.
 

Odstran ná vlákna nelze vrátit zp t, a proto postupujte opatrn .

1 Otev ete SMS a MMS.

2 V seznamu vláken zpráv klepn te a podržte prst na vlákn .

3 Vyberte vlákna, která chcete odstranit, a klepn te na  > Smazat.

Správa zpráv

Odstran ní nepot ebných zpráv, p eposlání zpráv jiným kontakt m, zkopírování a vkládání obsahu          

zpráv a uzamykání zpráv nebo jejich p idání do oblíbených, aby nedošlo k jejich náhodnému            

odstran ní.

1 Otev ete SMS a MMS.

2 V seznamu vláken zpráv klepn te na jméno nebo telefonní íslo kontaktu. Zobrazí se 

konverzace.

3 Klepn te a podržte prst na zpráv . K dispozici jsou tyto možnosti:

• P eposlání zprávy: Klepnutím na p epošlete zprávu jinému kontaktu.

• Odstran ní zprávy: Klepnutím na  > Smazat odstraníte zprávu. Odstran né zprávy nelze 

obnovit.
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• Zkopírování zprávy: Klepnutím na zkopírujte zprávu do schránky a vložte ji na jiné 

místo. P i zobrazování zprávy dvakrát klepn te na zprávu a p ejd te do zobrazení výb ru textu 

na celé obrazovce.

• P idání zprávy k oblíbeným: Klepnutím na  > Kopírovat do Oblíbených lze p idat 

zprávu mezi oblíbené. P i odstra ování zpráv nebudou zprávy ve vašich oblíbených položkách 

ovlivn ny. V seznamu vláken zpráv klepn te na  > Oblíbené a zobrazte svoje oblíbené 

zprávy.

• Uzam ení zprávy: Klepnutím na  > Uzamknout uzamknete zprávu. P i odstra ování 

zpráv nebudou uzam ené zprávy ovlivn ny.

Blokování spamových zpráv

1 Otev ete SMS a MMS.

2 V seznamu vláken zpráv klepnutím na  > Filtr proti obt žování zobrazíte blokované 

zprávy.

3 Klepn te na a nakonfigurujte antispamová pravidla a klí ová slova. Blokované zprávy 

nebudou zobrazeny v seznamu vláken zpráv.

Správa b žných frází

Vytvo ením b žné fráze ušet íte as p i vytvá ení zpráv.

1 Otev ete SMS a MMS.

2 V seznamu vláken zpráv klepn te na  > Nastavení > Pokro ilé > B žné fráze. K dispozici 

jsou tyto možnosti:

• B žnou frázi upravíte tím, že na ni klepnete.

• Klepnutím na vytvo te b žnou frázi.
 

Použití b žné fráze ve zpráv : P i vytvá ení zprávy klepn te na . Vyberte Fráze a potom 

vyberte b žnou frázi. Tím frázi p idáte do zprávy.

P idání podpisu zprávy

P idejte podpis zprávy, který vám ušet í as p i odesílání zpráv.

1 Otev ete SMS a MMS.
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2 Klepn te na  > Nastavení > Pokro ilé > Podpis v seznamu vláken zpráv, a potom zapn te 

p epína  P ipojit podpis.

3 Klepn te na Upravit podpis, zadejte své heslo a potom klepn te na OK.

P idání e-mailového ú tu

P idání osobního e-mailového ú tu

Pokud si nejste jisti požadovanými nastaveními p i p idávání ú tu, pora te se se svým            

poskytovatelem e-mailových služeb.

1 Otev ete E-mail.

2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepn te na Ostatní.

3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepn te na Další. Klepnutím na Ru ní nastavení 

p idejte ú et ru n .

4 Podle pokyn  na obrazovce nakonfigurujte sv j ú et. Systém se automaticky p ipojí k serveru a 

zkontroluje serverová nastavení.

Po nastavení ú tu se bude zobrazovat Doru ená pošta.

 

Po p idání e-mailového ú tu klepnutím na  > Nastavení > P idat ú et v Doru ená pošta 

pokra ujte v p idávání dalších ú t .

P idání ú tu Exchange

Exchange je e-mailový systém vyvinutý spole ností Microsoft pro podniky. N kte í poskytovatelé          

e-mailových služeb také poskytují ú ty Exchange pro jednotlivce a rodiny.

Amy@huawei.comZměna účtu
 nebo složky

Vytvoření e-mailu

Hledání

Změna nastavení 
e-mailu
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Pokud si nejste jisti požadovanými nastaveními p i p idávání ú tu, pora te se se svým            

poskytovatelem e-mailových služeb.

1 Otev ete E-mail.

2 Klepn te na Exchange.

3 Zadejte svoji e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo. Klepn te na Další.

4 Podle pokyn  na obrazovce nakonfigurujte sv j ú et. Systém se automaticky p ipojí k serveru a 

zkontroluje serverová nastavení.

Po nastavení ú tu se bude zobrazovat Doru ená pošta.

Odeslání e-mailu

1 Otev ete E-mail.

2 Klepn te na .

3 Klepn te na Od: vyberte e-mailový ú et, který chcete použít.

4 Zadejte jednoho nebo více p íjemc .
 

Chcete-li odeslat e-mail více p íjemc m v kopii nebo skryté kopii, klepn te na Kopie/Skrytá 

kopie:.

5 Zadejte p edm t a hlavní t lo e-mailu. Klepnutím na p idejte p ílohu.

6 Klepn te na .
 

P ílohy v jednom e-mailu nesmí p ekro it celkem 50 MB. V p ípad , že p ílohy p ekro í tuto 

velikost, rozd lte e-mail do n kolika e-mail .

Klepnutím na  > Uložit uložte e-mail jako koncept.

Kontrola e-mail

Otev ete E-mail a potom tažením prstem dol  v Doru ená pošta aktualizujte seznam e-mail .

Amy@huawei.com

Příjemce

Tělo e-mailu

Přidání přílohy

Odeslání

Předmět

Výběr příjemce ze 
seznamu kontaktů
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1 Otev ete E-mail.

2 V Doru ená pošta, klepn te na v levém horním rohu a vyberte ú et.

3 Klepn te na e-mail, který si chcete p e íst. K dispozici jsou tyto možnosti:

• Klepnutím na ozna it e-mail hv zdi kou pro budoucí referenci.

• Klepnutím na odpov zte na e-mail, p epošlete nebo odstra te e-mail.

• Klepn te na Odpov d t… a zadejte text pro rychlou odpov .

• Tažením prstu vlevo nebo vpravo p e íst následující nebo p edchozí e-mail.

Správa kontakt  VIP

P idejte d ležité kontakty do seznamu VIP. E-maily od kontakt  VIP se budou zobrazovat v            

samostatné schránce.

1 Otev ete E-mail.

2 V Doru ená pošta otev ete e-mail, který si chcete p e íst.

3 Klepn te na fotografii kontaktu a potom v kontextové nabídce vyberte P idat do seznamu 

VIP.
 

Chcete-li zm nit nastavení oznámení a vyzván ní pro své kontakty VIP klepn te na  > 

Nastavení > Oznámení VIP v Doru ená pošta.

Nastavení ú tu

Zm na e-mailových ú t

Pokud jste p idali do telefonu více e-mailových ú t , ujist te se p ed zobrazením nebo odesláním            

e-mail , že jste p epnuli na správný ú et.

1 Otev ete E-mail.

2 V Doru ená pošta klepn te na v levém horním rohu a otev ete seznam ú t .

3 Vyberte požadovaný e-mailový ú et.

Odebrání e-mailového ú tu

1 Otev ete E-mail.

2 V Doru ená pošta klepn te na  > Nastavení.

3 Vyberte ú et, který chcete odebrat.
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4 Klepn te na Odebrat ú et > OK.

Po odebrání e-mailového ú tu již nebudete moci odesílat ani p ijímat e-maily prost ednictvím           

tohoto ú tu.

P izp sobení e-mailového ú tu

Zobrazte obrázky kontakt , vyberte, co se zobrazí po odstran ní e-mailu, zm te sv j podpis,            

nastavte frekvenci aktualizace e-mailové schránky a zm te tóny oznámení e-mailu.

1 Otev ete E-mail.

2 V Doru ená pošta klepn te na  > Nastavení a vyberte požadovaná nastavení.
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Fotoaparát a galerie

P ístup k hledá ku

K hledá ku p istupujte otev ením aplikace Fotoaparát.

 

Více informací o nastaveních fotoaparátu naleznete v ásti Nastavení fotoaparátu.

Fotografování

Telefon je dodáván s fotoaparátem plným funkcí, které m žete použít k zachycení           

nezapomenutelných okamžik .

1 Otev ete Fotoaparát.

2 Umíst te do ráme ku scénu, kterou chcete zachytit. Telefon automaticky zaost í. Klepnutím na 

jakoukoli ást hledá ku zaost íte na p íslušnou oblast. Pokud chcete upravit ohniskovou 

vzdálenost, stáhn te prsty k sob  nebo je roztáhn te od sebe na hledá ku.

3 Klepn te na .

Klepnutím na miniaturu zobrazte fotografii a sdílejte ji s p áteli. Více informací naleznete v            

ásti Sdílení obrázk  nebo videí.

Přepnutí režimů blesku

Zobrazení obrázků
 nebo videí

Tažením prstem
 doprava na
 obrazovce

 změníte režimy
 fotoaparátu

Záznam videa

Pořízení snímku

Použití efektů filtru

Přepínání mezi 
zadním a předním 
fotoaparátem

Tažením prstem 
doleva na obrazovce 
nakonfigurujete 
nastavení fotoaparátu

Přepnutí do režimu
široké clony
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Režimy snímání

Telefon obsahuje celou adu r zných režim  fotoaparátu pro r zné scéná e fotografování.
 

Telefon nemusí podporovat všechny uvedené režimy snímání.

Tažením prstu doprava v hledá ku m žete zm nit režim snímání.

• Krása: Tažením posuvníku m žete nastavit úrove  vzhledu a použít efekty vylepšení obli eje. 

Více informací naleznete v ásti Režim krásy.

• Panorama: Pomocí tohoto režimu m žete snímat širokoúhlé fotografie. Více informací 

naleznete v ásti Po ízení panoramatické fotografie.

• Panoramatické autoportréty: Pomocí tohoto režimu m žete snímat panoramatické 

autoportréty. Více informací naleznete v ásti Snímání panoramatických autoportrét .

• No ní záb r: Pomocí tohoto režimu m žete snímat fotografie v noci. Fotoaparát automaticky 

upraví expozici na základ  okolních sv telných podmínek. Více informací naleznete v ásti Super 

no ní režim.

• HDR: Vylepšete fotografii nasnímanou p i nedostate ném nebo nadm rném osv tlení. Více 

informací naleznete v ásti Režim HDR.

• Profesionální: Snímejte úžasné snímky v kvalit  jednooké zrcadlovky. Více informací naleznete 

v ásti Profesionální režim fotoaparátu.

• Úprava dokument : Automaticky vyrovnejte fotografie nasnímané pod úhlem pro snazší 

itelnost. Více informací naleznete v ásti Korekce dokument .

• Malování sv tlem: Nasnímejte sv telné paprsky použitím nízkých rychlostí záv rky. Více 

informací naleznete v ásti Režim malování sv tlem.

• Vodoznak: P idejte k fotografiím r zné vodoznaky. Více informací naleznete v ásti P idání 

vodoznak  na fotografie.

• Zvuková poznámka: Zaznamenejte n kolik sekund zvuku p i snímání fotografie. Více 

informací naleznete v ásti Zvukové poznámky.

• Monochromatický: Snímejte ernobílé obrázky. Více informací naleznete v ásti ernobílé 

fotografie.

• asosb rný režim: Zaznamenejte zrychlené video pomalu se m nící scény. Více informací 

naleznete v ásti asosb rný režim.

• Zpomalen : Zaznamenejte zpomalený klip. Více informací naleznete v ásti Zpomalený 

záznam.

Režim krásy

Pro úžasné selfie a hladší, mlad ji vypadající ple  použijte režim krásy.
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1 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na KRÁSA.

2 Tažením posuvníku nastavte úrove  vzhledu.

3 Umíst te do ráme ku scénu, kterou chcete nasnímat, a potom klepn te na . Fotoaparát 

automaticky rozpozná jednotlivé tvá e na fotografii a použije nastavení krásy.

Režim perfektní selfie

Použití režimu perfektní selfie automaticky aplikuje nastavení vlastní krásy vašeho obli eje, když           

jste na skupinové fotografii. Upravte nastavení pro své o i, panenky, tón pleti a tvar obli eje,            

abyste vynikli z davu.

Použití režimu perfektní selfie

Režim perfektní selfie automaticky rozpozná váš obli ej na skupinové fotografii a použije vlastní            

nastavení krásy pro vaši ple .

1 Otev ete Fotoaparát. Táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na KRÁSA.

2 (Volitelné) Táhn te prstem doleva na obrazovce a zkontrolujte, zda je zapnutý p epína  

Perfektní selfie. Pokud povolujete tento režim poprvé, podívejte se na ást Konfigurace 

perfektního selfie.

3 P echodem zp t na obrazovku KRÁSA nasnímejte fotografii. Pokud používáte selfie, p epn te 

na p ední fotoaparát. Klepn te na . Fotoaparát automaticky rozpozná váš obli ej a použije 

p ednastavená nastavení vylepšení obli eje.

Konfigurace perfektního selfie

P i prvním použití perfektního selfie postupujte podle níže uvedených krok .

1 Otev ete Fotoaparát. Táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na KRÁSA.
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2 Klepnutím na Perfektní selfie nakonfigurujte nastavení vylepšení obli eje.

a) Nasnímejte t i fotografie svého obli eje zep edu, ze strany a se sklon nou hlavou.
b) Konfigurujte nastavení pro požadovaný tón pleti, panenek a tvaru obli eje. Pro znateln jší 

efekt zvolte vyšší nastavení. Klepn te na .

• Aktualizace osobních informací: Na obrazovce nastavení fotoaparátu klepn te na 

Perfektní selfie > Upravit osobní informace a aktualizujte fotografie pro kalibraci.

• Úprava nastavení krásy: Na obrazovce nastavení fotoaparátu klepnutím na Perfektní 

selfie > Nastavit zkrášlující efekty upravte nastavení krásy, nap íklad odstínu pleti a tvaru 

obli eje.

• Zakázání režimu perfektního selfie: Na obrazovce nastavení fotoaparátu vypnutím 

Perfektní selfie zakažte perfektní selfie.
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Snímek extra

Dvojitým stisknutím tla ítka zeslabení nasnímejte fotografii i p i uzam ené obrazovce.

 

Tato funkce není k dispozici v pr b hu p ehrávání hudby. Ne všechny režimy fotoaparátu tuto 

funkci podporují.

1 Otev ete Fotoaparát a potom tažením prstem vlevo na obrazovce p ejd te do nastavení 

fotoaparátu. Klepn te na Snímek extra > Otev ít kameru a po ídit rychlý snímek.

2 Pokud je obrazovka vypnutá, nami te telefon na požadovaný objekt a potom stisknutím tla ítka 

zeslabení dvakrát rychle za sebou nasnímejte fotografii. Fotoaparát automaticky nasnímá 

fotografii a zobrazí as po ízení fotografie.
 

Vypnutí snímku extra: Na obrazovce nastavení fotoaparátu klepn te na Snímek extra > 

Vypnuto.

Dvakrát rychle za sebou 
stiskněte tlačítko zeslabení
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V d sledku rychlého po ízení fotografie m že být kvalita obrázku u no ních fotografií nebo 

fotografií zblízka snížena. Vyberte si místo s dostate ným osv tlením a snímejte ze vhodné 

vzdálenosti.

Sekven ní snímání

Sekven ní snímání použijte v p ípad , že chcete nasnímat fotografii pohybujícího se p edm tu,           

nap íklad v pr b hu fotbalového zápasu. Fotoaparát nasnímá rychle za sebou n kolik obrázk ,           

aby vám neunikl ani okamžik akce.
 

Ne všechny režimy fotoaparátu tuto funkci podporují.

1 Otev ete Fotoaparát.

2 Zaost ete na p edm t a potom klepnutím a podržením spus te sekven ní snímání. 

Uvoln ním prstu snímání zastavte.

3 Pokud chcete obrázky zobrazit a vybrat si z nich, klepn te na miniaturu a potom klepn te 

na .
 

 ozna uje fotografie, které byly nasnímány v režimu sekven ního snímání.

4 Telefon automaticky vybere nejlepší snímek. Chcete-li vybrat další fotografie, klepn te na . 

Klepn te na a potom postupujte podle pokyn  na obrazovce a uložte obrázek.

 

Pokud se vám neda í získat p ístup do režimu sekven ní snímání, klepn te na Klep. a 

podržení tla . záv rky na obrazovce nastavení fotoaparátu a zkontrolujte, zda se zobrazí 

Dávkový snímek.
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Snímání aktivované hlasem

Použijte snímání aktivované hlasem pro kontrolu záv rky p i snímání skupinového snímku.

1 Otev ete Fotoaparát. Tažením prstem doleva na obrazovce otev ete nastavení 

fotoaparátu.

2 Klepn te na Ovládání zvukem a potom zapn te p epína  Ovládání zvukem. Nyní lze 

provád t tyto innosti:

• ekn te sýr p i fotografování.

• Nastavte fotoaparát na po ízení fotografie, když okolní hluk dosáhne ur ité úrovn  decibel .

3 Umíst te do ráme ku scénu, kterou chcete zachytit. Telefon automaticky po ídí fotografii po 

vydání hlasového p íkazu nebo když zaznamená hlasitý zvuk.

Spušt ní fotoaparátu z Galerie

1 Otev ete aplikaci Galerie.

2 P ejd te na kartu Fotografie a potom tažením prstu dol  zobrazte hledá ek v režimu polovi ní 

obrazovky. Op tovným tažením prstu dol  spus te fotoaparát.
 

V režimu polovi ní obrazovky nejsou k dispozici všechny funkce fotoaparátu.

3 Vyberte požadovaný režim snímání. Více informací naleznete v ásti Režimy snímání.

4 Klepnutím na po ídíte fotografii.

5 Klepnutím na tla ítko Návrat se vrátíte do Galerie.
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Sledování objektu

Sledování objektu používejte p i snímání fotografií pohyblivých p edm t , nap íklad lidí nebo          

zví at. Fotoaparát automaticky zaost í na pohyblivý p edm t a zajistí, že bude obrázek zaost ený.
 

Režim sledování p edm tu nelze použít sou asn  s režimem zachycení úsm vu.

1 Otev ete Fotoaparát. Tažením prstem doleva na obrazovce otev ete nastavení 

fotoaparátu.

2 Zapn te p epína  Sledování objektu.

3 Klepn te na p edm t na obrazovce. Fotoaparát bude udržovat zaost ení na p edm t.

4 Klepn te na .

Zvukové poznámky

Oživte své fotografie p idáním zvukových poznámek.

1 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na 

ZVUKOVÁ POZNÁMKA.

2 Umíst te do ráme ku scénu, kterou chcete zachytit.

3 Klepnutím na nasnímejte fotografii se zvukovou poznámkou. Telefon zaznamená krátký 

zvukový klip a p idá jej k fotografii.
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Režim HDR

Použijte režim HDR pro scény s velkým kontrastem, aby se zabránilo podexponování nebo            

p eexponování a zajist te ostrost každé fotografie.
 

Režim HDR není k dispozici pro p ední fotoaparát.

1 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na HDR.

2 Držte telefon stabilní, zarámujte scénu a potom klepn te na .

Super no ní režim

Super no ní režim umož uje vylepšit kvalitu obrázk  nasnímaných v noci nebo za slabých            

sv telných podmínek zvýrazn ním podrobností tmav jších míst a tím získáním jasn jších a          

barevn jších obrázk .
 

Chv ní fotoaparátu minimalizujte pomocí stativu.

1 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na NO NÍ 

ZÁB R.
 

Klepnutím na Auto a postupováním podle pokyn  na obrazovce ru n  upravte citlivost ISO a 

další nastavení expozice.

2 Držte telefon stabilní, zarámujte scénu a potom klepn te na . Fotoaparát automaticky 

po ídí n kolik snímk  a slou í je do jedné fotografie.
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Profesionální režim fotoaparátu

Profesionální režim fotoaparátu vám umožní p evzít úplnou kontrolu nad nastavením fotoaparátu,          

takže m žete po izovat profesionáln  p sobící fotografie v náro ných fotografických situacích.

Použití profesionálního režimu fotoaparátu

Telefon se dodává s profesionálním režimem fotoaparátu, který vám dává ru ní kontrolu nad            

nastavením fotoaparátu (nap . p ekryvy, expozice a rychlosti záv rky) k dosažení snímk           

profesionální kvality.

1 Otev ete Fotoaparát a potom tažením prstu nahoru na posuvníku povolte režim Pro.

 

K režimu fotoaparátu Pro lze p istupovat pouze z obrazovek FOTOGRAFIE, VIDEO a 

MONOCHROMATICKÝ.

2 V režimu fotoaparátu Pro m žete nastavit expozici, rychlost záv rky a další nastavení 

fotoaparátu. M žete také p idat p ekryvnou m ížku a výstupní obraz ve formátu RAW.

• Nastavení rychlosti záv rky, vyvážení bílé a dalších nastaveních fotoaparátu: Na 

obrazovce nastavení fotoaparátu Pro m žete nastavit ISO, kompenzaci expozice, vyvážení 

bílé, režim ost ení, rychlost záv rky a další. Více informací naleznete v ásti Profesionální 

nastavení fotoaparátu.

• Zapnutí pomocného zaost ovacího sv tla: Táhn te prstem doleva na obrazovce a zapn te 

p epína  Pomocné sv tlo AF. Použijte zaost ovací sv tlo, aby bylo snazší zaost it na objekt 

i ve tmavém prost edí.
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• P idání p ekrytí: Táhn te prstem doleva na obrazovce a potom klepn te na M ížka 

fotoaparátu. Vyberte p ekryv, který vám pom že p i kompozici obrázku. Více informací 

naleznete v ásti P idání p ekrytí.

• Výstupní obraz ve formátu RAW: Táhn te prstem doleva na obrazovce a zapn te p epína  

Formát RAW. Fotografie po ízené v režimu fotoaparátu Pro lze uložit ve formátech JPEG a 

DNG.
 

Formát RAW je obrazový formát používaný profesionálními fotografy k záznamu 

nezpracovaných dat z obrazového sníma e fotoaparátu. Snímky uložené ve formátu RAW si 

zachovávají všechny p vodní detaily a lze je snadno upravovat. Soubory obrázk  RAW mají na 

druhé stran  v tší velikost a tudíž zabírají více místa ve vašem telefonu.

3 Jakmile dokon íte úpravu nastavení fotoaparátu, klepnutím na nasnímejte fotografii.
 

Ikona nízké expozice se zobrazí p i p íliš nízké expozici. Klepnutím na ikonu obnovte výchozí 

nastavení expozice.

Profesionální nastavení fotoaparátu

Po p epnutí do profesionálního režimu fotoaparátu m žete v hledá ku nastavovat široký rozsah           

nastavení fotoaparátu, pomocí kterých m žete vytvá et profesionáln  p sobící fotografie.        

M žete nap íklad upravit citlivost ISO, kompenzaci expozice, vyvážení bílé, režim zaost ení,          

rychlost záv rky a další položky.

Ikona 

nízké 

expozice

Klepnutím na tuto ikonu obnovte výchozí nastavení expozice. Tato ikona se 

zobrazí pouze v p ípad , že je expozice p íliš nízká.

Varování podexpozice

Manuální nastavení
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Režim malování sv tlem

Režim malování sv tlem vám umož uje po ídit úžasné snímky sv telných paprsk  bez nutnosti           

manuální úpravy clony nebo rychlosti záv rky. Pro r zné scéná e fotografování jsou k dispozici            

ty i r zná nastavení.

• Stopy koncových sv tel: Zachycení sv telných stop reflektor  vozidel v noci.

• Sv telné graffiti: Zachycení stop sv tla ve tmavém prost edí.

• Hedvábná voda: Zachycení dokonale hladkých obrázk  tekoucí vody.

• Cesta hv zd: Zachycení úžasných obrázk  padajících meteor  na no ní obloze.

Sledování stop sv tla

V režimu vykreslení sv tla vyberte možnost Sledovat stopy sv tla, která vám umožní sledovat            

sv telné stopy vozidel v noci.

Manuální 

nastavení

• : Klepnutím nastavte režim m ení (zp sob, kterým fotoaparát ur uje 

expozici). M žete vybrat m ení pomocí matice, st edové m ení nebo bodové 

m ení. Ve výchozím nastavení je nastaveno m ení pomocí matice.

•ISO: Klepnutím nastavte sv telnou citlivost fotoaparátu. Zvýšením citlivosti ISO 

dosáhn te jasn jšího obrazu dojde však ke znatelnému zvýšení míry šumu. M žete 

fotoaparát nakonfigurovat tak, aby upravoval citlivost ISO automaticky, nebo ji 

m žete upravit ru n .

•S: Klepnutím nastavte rychlost záv rky. M žete fotoaparát nakonfigurovat tak, 

aby upravoval rychlost záv rky automaticky, nebo ji m žete upravit ru n .

•EV: Klepnutím nastavte kompenzaci expozice. Výb rem nastavení expozice snižte/

zvyšte jas. Klepnutím a podržením prstu na ikon  uzamkn te aktuální nastavení 

expozice.

•AF: Klepnutím nastavte režim zaost ení. M žete vybrat ost ení klepnutím, 

pr b žné automatické ost ení nebo ru ní ost ení. Ve výchozím nastavení je 

nastaveno pr b žné automatické ost ení. Pokud je vybráno pr b žné automatické 

ost ení, klepnutím a podržením prstu na ikon  povolte zámek zaost ení.

• : Klepnutím vyberte vyvážení bílé podle okolních sv telných podmínek. 

M žete vybrat mezi denním sv tlem, wolframovou žárovkou, zá ivkou a dalšími 

položkami. Také m žete upravit teplotu barev. Klepnutím a podržením prstu na 

ikon  uzamkn te vyvážení bílé.
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1 Vyberte vhodné místo a udržujte telefon ve stabilní poloze. P i dlouhých expozicích použijte 

stativ.
 

Pro dosažení nejlepších výsledk  snímejte z dostate né vzdálenosti. Vyhn te se mí ení 

fotoaparátem na sv tlomety vozidel, aby nedošlo k nadm rné expozici ástí obrázku.

2 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na 

MALOVÁNÍ SV TLEM > Stopy koncových sv tel.

3 Klepnutím na spus te asova . Expozi ní as se bude zobrazovat v dolní ásti obrazovky.

4 V hledá ku se zobrazí náhled obrázku. Po uplynutí požadovaného expozi ního asu klepnutím 

na ukon ete expozici.

Sv telné graffiti

V režimu vykreslení sv tla vyberte možnost Sv telné graffiti, která vám umožní vytvá et vzory            

nebo text pohybováním sv telného zdroje p ed fotoaparátem.

 

Pomocí malé baterky nebo fluorescen ní ty inky vytvo te vzor.



Fotoaparát a galerie  

85

1 Vyberte vhodné místo a udržujte telefon ve stabilní poloze. P i dlouhých expozicích použijte 

stativ.
 

Snímejte mimo jiné zdroje sv tla, aby bylo zajišt no vyniknutí vzoru.

2 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na 

MALOVÁNÍ SV TLEM > Sv telné graffiti.

3 Klepn te na , když objekt za ne kreslit vzor pomocí zdroje sv tla. Expozi ní as se bude 

zobrazovat v dolní ásti obrazovky.
 

Pokud chcete zachytit osoby vytvá ející vzor, zapn te blesk.

4 V hledá ku se zobrazí náhled obrázku. Klepnutím na ukon ete expozici.

Hedvábná voda

V režimu vykreslení sv tla vyberte možnost Hedvábná voda, pomocí které m žete snímat           

dokonale hladké obrázky vodopád  a ek.

1 Vyberte vhodné místo a udržujte telefon ve stabilní poloze. P i dlouhých expozicích použijte 

stativ.

2 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na 

MALOVÁNÍ SV TLEM > Hedvábná voda.

3 Klepnutím na spus te asova . Expozi ní as se bude zobrazovat v dolní ásti obrazovky.

4 V hledá ku se zobrazí náhled obrázku. Po uplynutí požadovaného expozi ního asu klepnutím 

na ukon ete expozici.
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Cesta hv zd

Pomocí fotoaparátu m žete zachytit pohyb hv zd na no ní obloze.

 

Použijte stativ, aby se minimalizovalo chv ní a stabilní poloha fotoaparátu.

1 Vyberte vhodné umíst ní dále od p ekážek. Bezobla ná obloha vede k nejlepším výsledk m.
 

P i snímání obrázku se vyhýbejte zdroj m sv tla a vyhn te se použití p íliš dlouhého 

expozi ního asu, abyste zabránili nadm rné expozici ástí obrázku.

2 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na 

MALOVÁNÍ SV TLEM > Cesta hv zd.

3 Klepnutím na spus te asova . Expozi ní as se bude zobrazovat v dolní ásti obrazovky.

4 V hledá ku se zobrazí náhled obrázku. Po uplynutí požadovaného expozi ního asu klepnutím 

na ukon ete expozici.

Panoramatické fotografie

Po ízení panoramatické fotografie

Chcete-li snímat širokoúhlé fotografie, vyberte režim Panorama.

1 Vyberte vhodné místo a udržujte telefon ve stabilní poloze. Snímejte fotografie na širokém 

otev eném prostoru a vyhn te se jednobarevným pozadím.
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2 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na 

PANORAMA.

3 Klepnutím na spustíte snímání.

4 P i snímání postupujte podle pokyn  na obrazovce. Pomalu pohybujte fotoaparátem zleva 

doprava a ujist te se, že je šipka neustále na st edové á e. Chcete-li po ídit panoramatický 

snímek v režimu na výšku, vyberte a potom pomalu p esunujte telefon nahoru.

5 Klepnutím na snímání zastavíte. Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jedné 

panoramatické fotografie.

Snímání panoramatických autoportrét

V režimu autoportrétu m žete také snímat širokoúhlé fotografie, pokud chcete zachytit úžasné           

prost edí.
 

Panoramatické autoportréty nelze snímat v režimu na ší ku.

1 Otev ete Fotoaparát.

2 Klepnutím na vyberte fotoaparát na p ední stran  telefonu.

3 Táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na PANORAMA.

4 Držte telefon ve stabilní poloze, nami te telefon na požadovaný p edm t, a potom klepnutím 

na nasnímejte první fotografii.
 

Ujist te se, že se p edm ty mezi jednotlivými fotografiemi nebudou pohybovat.
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5 Postupujte podle pokyn  na obrazovce a pomalu otá ejte telefon doleva. Telefon automaticky 

nasnímá druhou fotografii, když budou áry modrého okna zarovnány s oknem na levé stran .

6 Postupujte podle pokyn  na obrazovce a pomalu otá ejte telefon doprava. Telefon nasnímá 

poslední fotografii, když budou áry modrého okna zarovnány s oknem na pravé stran . 

Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.
 

Udržujte telefon ve stabilní poloze a p i otá ení se pohybujte pomalu.

P idání vodoznak  na fotografie

P idání vodoznak  personalizuje fotografie a pom že vám vzpomenout si, kde byly po ízeny. 

1 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na 

VODOZNAK.

2 Klepn te na nebo naviga ní ikonu nebo klepn te na DALŠÍ a potom vyberte 

požadovaný vodoznak.

3 P etažením vodoznak p emíst te a potom klepnutím na nasnímejte fotografii.

Záznam videa

1 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na VIDEO.

2 Klepnutím na spustíte nahrávání videa.
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3 Klepnutím na obrazovku zaost íte v pr b hu nahrávání na p edm t nebo oblast. Klepnutím na 

pozastavte nahrávání a klepnutím na pokra ujte. Klepnutím na uložte aktuální 

scénu jako fotografii.

4 Klepnutím na ukon ete nahrávání.
 

Automatické vylepšení obli eje: Táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te 

na VIDEO V REŽIMU KRÁSY. Stabilizaci v tomto režimu nelze povolit.

asosb rný režim

asosb rný režim umož uje zachytit a urychlit jemné zm ny v p írod . M žete nap íklad           

zaznamenat otevírání kv tiny nebo pohyb oblak .

1 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na 

ASOSB RNÝ REŽIM.
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2 Klepnutím na spustíte nahrávání videa.
 

Telefon automaticky zvolí vhodnou snímkovou frekvenci v závislosti na délce nahrávky. B hem 

záznamu nelze nastavit ohniskovou vzdálenost.

3 Klepnutím na ukon ete nahrávání.

Klepnutím na miniaturu p ehrajte nahrávku. Video bude znovu p ehráno s rychlejší snímkovou           

frekvencí. Snímková frekvence je stanovena automaticky telefonem a nelze ji upravit.

Zpomalený záznam

M žete nahrávat videa zpomalen , pokud si chcete podrobn  vychutnat scény obsahující rychlý           

pohyb, nap íklad padající kapky vody nebo tane ní pohyby.

1 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na 

ZPOMALEN .

2 Klepnutím na spustíte nahrávání videa.

3 Klepnutím na obrazovku zaost íte v pr b hu nahrávání na p edm t nebo oblast.

4 Klepnutím na ukon ete nahrávání.

Klepnutím na miniaturu p ehrajte nahrávku zpomalen . M žete si také vybrat klip z videa a            

p ehrát jej zpomalen .

Korekce dokument

M žete použít režim korekce dokument  k automatické úprav  orientace dokumentu na          

fotografii. Pokud nap íklad sedíte na kraji zasedací místnosti, m žete po ídit fotografii          

dokumentu ve formátu PPT a potom pomocí úpravy polohy dokumentu obrázek o íznout a            

vyrovnat tak, aby se dokonale vešel na obrazovku telefonu.

1 Otev ete Fotoaparát, táhn te prstem doprava na obrazovce a potom klepn te na 

ÚPRAVA DOKUMENT .
 

Klepnutím na Auto vypn te automatický režim a nasnímejte fotografii ru n .

2 Zaost ete na p edm t (nap . dokument ve formátu PPT, plakát nebo obrazovku) a potom 

klepnutím na po i te fotografii. Telefon automaticky extrahuje ást obrázku s textem a 

upraví její orientaci pro snadn jší tení.
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Klepnutím na miniaturu na t te text v obrázku a potom klepnutím na upravte obrázek.

Nastavení fotoaparátu a videokamery

Nastavení rozlišení fotografii a videa

Zvyšte rozlišení pro vyšší kvalitu fotografií a videa. Obrázky s vyšším rozlišení na druhé stran             

zabírají více místa v telefonu. Zm na rozlišení zm ní také rozm ry obrázku.
 

N které režimy fotografování nemusí podporovat všechna rozlišení.

Otev ete Fotoaparát. Potáhn te prstem na obrazovce a klepnutím na Rozlišení zm te          

rozlišení.

Konfigurace výchozího umíst ní úložišt  pro fotografie a videa

Fotografie a videa se ve výchozím nastavení ukládají do vnit ního úložišt  telefonu. Nastavením            

výchozího umíst ní úložišt  na kartu microSD uvolníte úložný prostoru v telefonu.

Otev ete Fotoaparát a táhn te prstem vlevo na obrazovce. Zapnutím p epína e Prioritn           

ukládat na kartu SD nastavte výchozí umíst ní úložišt  na kartu microSD. Tato volba nebude k            

dispozici, pokud v telefonu není karta microSD. Pokud je karta microSD plná, fotografie se budou            

ukládat do vnit ního úložišt  telefonu.

P idání p ekrytí

Do hledá ku m žete p idat p ekryvnou m ížku nebo spirálové p ekrytí, které vám pomohou p i            

kompozici obrázku.
 

V n kterých režimech fotografování nemusí být p ekryvy k dispozici.
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Otev ete Fotoaparát. Táhn te prstem vlevo na obrazovce, klepn te na možnost M ížka          

fotoaparátu a potom vyberte p ekrytí, které vám pom že p i kompozici obrázku. Výb rem           

Vypnuto odstra te referen ní áry.

M žete si zvolit m ížku 3x3, m ížku fí nebo spirálové p ekrytí. Pro b žné situace snímání použijte            

m ížku 3x3. M ížka fí je podobná, jako m ížka 3x3, ale používá pom r zlaté spirály k rozd lení            

hledá ku na samostatné ásti. Spirálovou m ížku použijte k fotografování v interiéru nebo ke            

snímání portrét .

Nastavení videa
 

N které režimy fotografování nemusí podporovat všechna nastavení.

Tažením prstem doleva na obrazovce snímání videa nakonfigurujete nastavení fotoaparátu:

• Rozlišení: Konfigurujte rozlišení videa.

• Zna ky GPS: Zobrazte místo, kde došlo k nahrání videa.

• Prioritn  ukládat na kartu SD: Nastavte výchozí umíst ní úložišt  pro videa. M žete vybrat 

vnit ní úložišt  telefonu nebo kartu microSD.

• Sledování objektu: Klepn te na p edm t na obrazovce. Fotoaparát v pr b hu nahrávání videa 

zaost í na vybraný p edm t.

• Stabilizace obrazu: Minimalizuje t as fotoaparátu v pr b hu záznamu.

Nastavení fotoaparátu
 

N které režimy fotografování nemusí podporovat všechna nastavení.

Tažením prstem doleva na obrazovce snímání fotografií nakonfigurujete nastavení fotoaparátu:

• Rozlišení: Nastavte rozlišení fotografií.

• Zna ky GPS: Zobrazte místo, kde došlo k po ízení fotografie.

• Prioritn  ukládat na kartu SD: Nastavte výchozí umíst ní úložišt  pro fotografie. M žete 

vybrat vnit ní úložišt  telefonu nebo kartu microSD.

• Perfektní selfie: Povolte nebo zakažte tuto funkci v režimu KRÁSA pro automatické 

rozpoznávání obli ej  a p izp sobené vylepšení obli eje. Více informací naleznete v ásti Použití 

režimu perfektní selfie.

• Klep. a podržení tla . záv rky: Konfigurujte nastavení klepnutí a podržení záv rky. M žete 

vybrat Dávkový snímek nebo Zaost ení.

• Ovládání zvukem: Fotografujte pomocí hlasových p íkaz .

• Funkce tla ítka hlasitosti: Konfigurujte nastavení tla ítek hlasitosti. M žete vybrat Záv rka, 

M ítko zobrazení nebo Zaost ení

• Ztlumit: Povolením této funkce ztište fotoaparát. V d sledku právních omezení není tato 

funkce k dispozici ve všech zemích a oblastech.
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• asova : Povolením této funkce nastavte samospouš .

• Klepn te pro zachycení: Klepnutím na hledá ek po i te fotografii.

• Zachytit úsm vy: Fotoaparát automaticky nasnímá fotografii, když rozpozná úsm v.

• Sledování objektu: Klepn te na p edm t, na který chcete zaost it. Fotoaparát bude tento 

objekt sledovat a pr b žn  na n j ost it. Více informací naleznete v ásti Sledování objektu.

• Snímek extra: Stisknutím tla ítka zeslabení nasnímejte fotografii i p i vypnuté obrazovce. Více 

informací naleznete v ásti Snímek extra.

• Úprava zobrazení: Upravte sytost, kontrast a jas.

Zobrazení fotografií a videí

V Galerii si m žete zobrazit následující fotografie a videa:

• Fotografie a videa zaznamenaná pomocí fotoaparátu.

• Fotografie a videa, která s vámi sdíleli vaši p átelé.

• Fotografie a videa synchronizovaná z vašeho po íta e.

• Fotografie a videa uložená ze zpráv, e-mail , webových stránek i jako snímky obrazovky.

Otev ete aplikaci Galerie a p echodem na kartu Fotografie a te fotografie a videa v            

závislosti na ase a míst  nasnímání. P ejd te na kartu Alba a a te fotografie a videa podle alb.

Zobrazení fotografií v chronologickém po adí

P ejd te na kartu Fotografie. Fotografie budou automaticky zobrazeny v chronologickém po adí.          

Klepn te na  > Nastavení a zapnutím p epína e Zobrazit as p epn te p i sledování obrázk             

na zobrazení asu po ízení.

Zobrazení fotografií podle místa

P ejd te na kartu Fotografie a klepn te na . Fotografie s informací o místu se zobrazí na            

map . Klepn te na  > Nastavení a zapnutím p epína e Zobrazit místo p epn te p i            

sledování obrázk  na zobrazení místa po ízení.

Zobrazení fotografií podle alba

P ejd te na kartu Alba. Fotografie a videa jsou automaticky p idávána do výchozích složek.            

Nap íklad videa, která po ídíte pomocí fotoaparátu, jsou automaticky p idána do složky Videa z            

kamery, a snímky obrazovky jsou p idány do složky Snímky obrazovky.
 

Klepn te na  > Skrýt alba a zapn te p epína  vedle alba, které chcete skrýt. Tato alba se 

nezobrazí v seznamu alb.
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Prohlížení fotografií formou prezentace

P ejd te na kartu Fotografie a klepn te na  > Prezentace. Klepnutím na obrazovku m žete            

prezentaci zastavit.

Zobrazení fotografií v režimu celé obrazovky

Otev ete aplikaci Galerie a potom klepnutím na obrázek zobrazte p íslušný obrázek v režimu            

celé obrazovky. Klepnutím na obrazovku zobrazte nebo skryjte nabídku obrazovky.

• P iblížení nebo oddálení: Roztáhnutím dvou prst  od sebe obraz p iblížíte a jejich stažením k 

sob  obraz oddálíte.

• Zobrazení podrobností obrázku: Klepnutím na zobrazte podrobnosti obrázku, nap íklad 

ISO, kompenzaci expozice a rozlišení.

• P ejmenování fotografie: Chcete-li p ejmenovat fotografii, klepn te na  > P ejmenovat, 

zadejte nový název a potom vyberte OK.

• Nastavení fotografie jako tapety domovské obrazovky: Klepnutím na  > Nastavit jako 

> Tapeta nastavte fotografii jako tapetu domovské obrazovky.

P ehrávání videa

Klepnutím na p ehrajte video. Klepnutím na obrazovku p i p ehrávání videa zobrazíte nebo           

skryjete ovládací panel. Více informací naleznete v ásti P ehrávání videa.

P idávání fotografií nebo videí do nových alb

1 Otev ete aplikaci Galerie.

Zobrazení podrobností fotografie

Nabídka vrstev
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2 P ejd te na kartu Alba. Klepn te na a potom zadejte název alba.

3 Vyberte obrázky nebo videa, která chcete p idat do nového alba, a potom klepn te na .

4 Zkopírujte nebo p esu te fotografie nebo videa do nového alba.

P esouvání fotografií nebo videí do jiných alb

1 Otev ete aplikaci Galerie.

2 Podržte prst na obrázku nebo miniatu e videa a vyberte soubory, které chcete p esunout.

3 Klepn te na a vyberte cílové album, nebo klepnutím na vytvo te nové album a vyberte 

jej jako cílové album.

Odstran ní obrázk  nebo videí

Pokud máte nedostatek úložného prostoru, odstra te z galerie nepot ebné fotografie a videa.

1 Otev ete aplikaci Galerie.

2 Podržte prst na obrázku nebo miniatu e videa a vyberte soubory, které chcete odstranit.

3 Klepnutím na  > Smazat odstra te vybrané soubory.

Sdílení obrázk  nebo videí

1 Otev ete aplikaci Galerie.

2 Podržte prst na obrázku nebo miniatu e videa a vyberte soubory, které chcete sdílet.

3 Klepn te na , zvolte zp sob sdílení a postupujte podle pokyn  na obrazovce pro sdílení 

soubor .

Správa alb

1 Otev ete aplikaci Galerie.

2 P ejd te na kartu Alba a potom podržením prstu na albu otev ete nabídku. K dispozici jsou tyto 

možnosti:

• P ejmenování alba: Klepn te na  > P ejmenovat, zadejte nový název alba a potom 

vyberte OK.
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• Odstran ní alba: Vyberte album, který chcete odstranit, a potom klepn te na  > 

Smazat.

• Sdílení alba: Vyberte album, který chcete sdílet, a potom klepn te na . Vyberte zp sob 

sdílení, a podle pokyn  na obrazovce nasdílejte soubory alba.

P idání poznámek k obrázku

Pomocí Galerie lze p idávat poznámky k obrázk m a oživit je.

1 Otev ete aplikaci Galerie.

2 Klepnutím na obrázek jej zobrazíte v režimu celé obrazovky. Klepn te na  > P idat 

poznámku.

3 Zadejte poznámku a klepn te na . P idejte obrázek k titulním stránkám odem ení typu 

magazine, takže se bude zobrazovat na obrazovce zam ení.

Úprava obrázku

Aplikace Galerie se dodává s výkonnými nástroji pro úpravu obrázk , pomocí kterých m žete            

oživit svoje fotografie. M žete nap íklad kreslit graffiti, p idávat vodoznak nebo použít r zné           

filtry.

1 Otev ete aplikaci Galerie.

2 Klepnutím na obrázek jej zobrazíte v režimu celé obrazovky. Klepnutím na upravíte kontakt.

3 Vyberte nástroj na úpravu obrázku. K dispozici jsou tyto možnosti:

Tažením prstem doleva zobrazíte 
více nástrojů pro úpravu
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• Oto ení obrázku: Klepnutím na a tažením prstem na obrazovce upravte úhel otá ení. Klepnutím na 

Zrcadlit vytvo te zrcadlový obraz fotografie.

• O ezání obrázku: Klepnutím na vyberte pom r o íznutí (nap . 16:9). P etáhn te te kované 

okraje a o ízn te obrázek na požadovanou velikost.

• P idání filtru: Klepnutím na vyberte požadovaný filtr.

• Zvýrazn ní barvy: Klepnutím na vyberte barvy, které chcete zvýraznit.

• Rozmazání obrázku: Klepn te na . P etáhnutím posuvníku upravte míru rozmazání. 

P etáhn te kruh na oblast obrázku, kterou nechcete rozmazat.

• Upravení parametr  obrázku: Klepn te na . M žete upravit jas, kontrast, sytost a další 

položky, aby byl váš obrázek živ jší.

• Použití efekt  vylepšení obli eje: Klepnutím na použijte efekty vylepšení obli eje na obli eje 

lidí na obrázku. M žete si vybrat z r zných efekt  vylepšení pleti a o í.

• Použití efekt  mozaiky: Klepn te na a potom vyberte požadovaný efekt mozaiky.

• Kreslení graffiti: Klepnutím na vyberte št tec a barvu.

• P idání vodoznaku: Klepnutím na p idáte vodoznak a p izp sobíte si fotografii. M žete si 

vybrat as, místo, po así, typ cvi ení a další položky.

• P idání štítku: Klepn te na a vyberte požadovaný typ štítku a písmo. Štítky m žete použít k 

zaznamenání nálady nebo myšlenek.

Skenování kódu QR pomocí fotoaparátu nebo Galerie

Kódy QR p edstavují rychlý a pohodlný zp sob p ijímání informací. Naskenováním QR kódu           

m žete nap íklad zobrazit informace o slev  nebo p idávat kontakty. Kód QR m žete naskenovat            

pomocí fotoaparátu, nebo m žete pomocí Galerie naskenovat kód QR obsažený na obrázku           

uloženém v telefonu.

Skenování QR kódu pomocí Galerie

1 Otev ete aplikaci Galerie.

2 Vyberte obrázek obsahující QR kód, který chcete naskenovat, a zobrazte jej v režimu celé 

obrazovky.

3 Dotkn te se obrazovky. Galerie QR kód automaticky naskenuje.

4 Klepnutím na Zobrazit podrobnosti zobrazte podrobnosti o QR kódu.
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Skenování QR kódu pomocí fotoaparátu

1 Otev ete Fotoaparát.

2 Umíst te QR kód do ráme ku na obrazovce hledá ku. Fotoaparát QR kód automaticky 

naskenuje.

3 Klepnutím na Zobrazit podrobnosti zobrazte podrobnosti o QR kódu.
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Hudba a video

P idávání skladeb do telefonu

Než budete moci poslouchat hudbu, musíte zkopírovat své skladby do telefonu.

Pokud chcete do telefonu p idat skladby:

• Zkopírujte skladby z po íta e pomocí kabelu USB.

• Stáhn te si skladby z Internetu.

• Zkopírujte skladby pomocí rozhraní Bluetooth. Více informací naleznete v ásti Odesílání a 

p ijímání soubor  pomocí rozhraní Bluetooth.

• Zkopírujte soubory pomocí Wi-Fi Direct. Více informací naleznete v ásti Odesílání a p ijímání 

soubor  prost ednictvím Wi-Fi Direct.

Hledání místní hudby

azení hudby podle kategorií nebo vyhledávání pomocí klí ového slova pro rychlé nalezení           

hudebních soubor .

1 Otev ete aplikaci Hudba.

2 Klepn te na Místní skladby.

3 Klepnutím na m žete hledat a zobrazit místní hudbu.

4 M žete si vybrat, zda chcete organizovat hudbu podle názvu skladby, um lce, názvu alba nebo 

složky. Pokud chcete hledat konkrétní skladbu, klepn te na a potom zadejte název skladby, 

um lce nebo album do pole pro hledání.

Poslech hudby

1 Otev ete aplikaci Hudba.

2 Klepn te na Místní skladby.

3 Klepn te na skladbu, kterou chcete p ehrát.

Vyhledání místní
 hudby

Náhodné přehrávání

Procházení hudby 
podle kategorie

Hledání místní 
hudby

Řazení skladeb
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Používání telefonu v pr b hu p ehrávání hudby

• B hem p ehrávání skladby m žete klepnout na položku Domovská obrazovka 

a obrazovku p ehrávání zav ít bez zastavení skladby. Pokud se chcete vrátit na obrazovku 

p ehrávání hudby, otev ete oznamovací panel a klepn te na p ehrávanou skladbu.

• Klepnutím na p ehrávanou skladbu se vra te na obrazovku p ehrávání. Tažením prstem doleva 

nebo doprava zobrazte seznam skladeb, obal alba a text.
 

Soubory text  musí být staženy samostatn  a uloženy ve formátu LRC. Název a cesta k souboru 

musí být stejná jako u hudebního souboru.

• Na obrazovce Moje hudba klepnutím na  > Zav ít zav ete hudební p ehráva .

Používání obrazovky p ehrávání

Klepnutím na obrazovku p ehrávání zobrazte nebo skryjte ikony nabídky.

Ovládání p ehrávání pomocí chytré náhlavní 

soupravy

Je-li povoleno chytré ovládání náhlavní soupravy, m žete pomocí tla ítek na náhlavní souprav            

ovládat p ehrávání bez zapínání obrazovky.
 

•Ne všechny náhlavní soupravy jsou kompatibilní s vaším telefonem. Doporu ujeme vám ke 

koupi oficiální náhlavní soupravu Huawei.

•Náhlavní soupravu m žete použít také pro ovládání p ehrávání videa (tato funkce není 

podporována všemi video p ehráva i).

1 Otev ete Nastavení.

Povolení efektů DTS
 pro náhlavní soupravu

Úprava hlasitosti
 přehrávání

Přidání skladby do
 seznamu skladeb

Změna režimu
 přehrávání

Přidání skladby 
k oblíbeným

Nabídka
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2 Klepn te na Chytrá asistence > Chytré ovládání náhlavní soupravy.

3 Zapn te p epína  Chytré ovládání náhlavní soupravy.

Pro ovládání p ehrávání použijte následující tla ítka:

• Tla ítko zesílení: Jedním stisknutím zesilte hlasitost a dvojím stisknutím p idejte aktuální 

skladbu do oblíbených.

• Tla ítko pozastavení: Jedním stisknutím pozastavte nebo pokra ujte v p ehrávání, dvojím 

stisknutím p esko te na další skladbu nebo trojím stisknutím p ejdete na p edchozí skladbu.

• Tla ítko zeslabení: Jedním stisknutím snižte hlasitost a dvojím stisknutím zm te režim 

p ehrávání.

Vytvo ení seznamu skladeb

Organizujte hudbu vytvá ením p izp sobených seznam  skladeb se svými oblíbenými skladbami.

1 Otev ete aplikaci Hudba.

2 Klepn te na Seznamy skladeb > Nový seznam skladeb.

3 Pojmenujte seznam skladeb a klepn te na Uložit.

4 Klepn te na P idat v dialogovém okn .

5 Vyberte skladby, které chcete p idat, a klepn te na .
 

Klepnutím na vedle seznamu skladeb m žete seznam skladeb P ejmenovat nebo 

Smazat.
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P ehrávání seznamu skladeb

1 Otev ete aplikaci Hudba.

2 Klepn te na Seznamy skladeb.

3 Vyberte požadovaný seznam skladeb a klepnutím na skladbu spus te p ehrávání nebo 

klepnutím na Náhodn  p ehrávat vše p ehrajte všechny skladby náhodn .

Nastavení skladby jako vyzván ní

Nastavte svou oblíbenou skladbu jako vyzván ní hovoru, oznámení nebo alarmu.

1 Otev ete aplikaci Hudba.

2 Klepn te na Místní skladby.

3 Klepn te na  > Nast. vyzván ní vedle názvu skladby. Skladbu m žete nastavit jako 

vyzván ní hovoru, oznámení nebo alarmu.

P ehrávání videa

1 Otev ete aplikaci Videa.

2 Klepn te na video, které chcete p ehrát.

3 Klepnutím na zastavte p ehrávání videa.

Používání telefonu v pr b hu p ehrávání videa

• Tažením prstu vlevo nebo vpravo video p evíjejte vzad/vp ed.

• Tažením prstu nahoru nebo dol  na levé stran  obrazovky upravte jas obrazovky.

• Tažením prstu nahoru nebo dol  na pravé stran  obrazovky upravte hlasitost.

Povolení efektů DTS 
pro náhlavní soupravu

Uzamčení
obrazovky

Upravení
 rychlosti

 přehrávání
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P ístup k Internetu

P ipojení k Internetu pomocí mobilních dat

P i používání mobilních dat pro p ístup k Internetu mohou být ú továny poplatky.

P ed použitím mobilních dat se ujist te, že máte datový tarif u svého sí ového operátora.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Další > Mobilní sí .

3 Zapnutím p epína e Mobilní data povolte mobilní data.
 

Když není mobilní datové p ipojení požadováno, zakažte jej, aby se ušet ila energie baterie a 

omezila p enesená mobilní data.

P ipojení k Internetu pomocí Wi-Fi

Pomocí Wi-Fi p ístupového bodu nebo hotspotu se m žete p ipojit k Internetu.
 

Pokud se p ipojíte k nezabezpe eným sítím Wi-Fi, mohou být vaše osobní údaje a finan ní 

informace vystaveny riziku.

P ipojení k síti Wi-Fi

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Wi-Fi a potom zapn te p epína  Wi-Fi. Telefon zobrazí seznam všech dostupných 

sítí Wi-Fi.

• Ru ní vyhledávání sítí Wi-Fi: Klepn te na Vyhledávání. Telefon znovu vyhledá dostupné 

sít  Wi-Fi.

• P idání sít  Wi-Fi, která není v seznamu: Klepn te na P idat sí .... Podle pokyn  na 

obrazovce nakonfigurujte nastavení a heslo Wi-Fi.

3 Vyberte sí ? Wi-Fi, ke které se chcete p ipojit:

• Pokud sí  Wi-Fi nevyžaduje heslo, telefon se p ipojí automaticky.

• Pokud je sí  chrán na, zadejte po zobrazení výzvy heslo a potom klepn te na P ipojit.

Po p ipojení telefonu k síti Wi-Fi se bude ve stavovém ádku zobrazovat ikona . Telefon si            

zapamatuje sít  Wi-Fi, které jste již v minulosti použili, a automaticky se k nim p ipojí.
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P ipojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

P ipojit telefon ke sm rova i s aktivovaným WPS, aniž byste museli zadávat sí ový klí .

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Wi-Fi a potom zapn te p epína  Wi-Fi.

3 Klepn te na  > Rozší ené nastavení a potom vyberte jednu z následujících metod:

• Klepn te na P ipojení pomocí tla ítka WPS a potom stiskn te tla ítko WPS na sm rova i 

Wi-Fi.

• Klepnutím na P ipojení WPS PIN vygenerujte PIN a potom zadejte tento PIN na sm rova i 

Wi-Fi.

Po p ipojení telefonu k síti Wi-Fi se bude ve stavovém ádku zobrazovat ikona . Telefon si            

zapamatuje sít  Wi-Fi, které jste již v minulosti použili, a automaticky se k nim p ipojí.

P ipojení k síti Wi-Fi s nejsiln jším signálem

Pokud povolíte Wi-Fi, telefon automaticky povolí nebo zakáže Wi-Fi a p ipojí se k síti Wi-Fi s            

nejlepším signálem.
 

P i stahování velkých soubor  nebo sledování online videa p es mobilní data mohou být 

ú továny dodate né datové poplatky. Kupte si vhodný datový tarif, který zajistí, abyste 

nemuseli platit p íliš vysoké poplatky za data. Další informace získáte od svého sí ového 

operátora.

1 Otev ete Nastavení a klepn te na Další.

2 Klepn te na Wi-Fi+ > Nastavení Wi-Fi+ a potom zapn te p epína  Wi-Fi+.

Je-li aktivována Wi-Fi+, telefon automaticky zaznamenává historii p ipojení Wi-Fi a sleduje sílu           

signálu a vaši polohu. Tato informace je potom použita k povolení nebo zakázání Wi-Fi a p ipojení            

k síti Wi-Fi s nejsiln jším signálem.

• P ipojení k síti s nejlepším signálem: Když je síla signálu Wi-Fi nízká nebo je aktuální sí  Wi-

Fi nedosažitelná, telefon se automaticky p ipojí k jiné dostupné síti Wi-Fi s lepším signálem. 

Pokud nejsou k dispozici žádné jiné sít  Wi-Fi a mobilní datové p enosy jsou povoleny, telefon 

bude používat mobilní data (mohou být ú továny poplatky za p enos dat). Pokud se síla signálu 

Wi-Fi zlepší, telefon se p ipojí k síti Wi-Fi.

• Automatické zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi: Váš telefon automaticky vypne Wi-Fi, když se 

budete pohybovat mimo dosahu Wi-Fi hotspotu (nap . p i odchodu z domova). Wi-Fi bude 

znovu aktivována, jakmile se vrátíte na místo d íve používaného hotspotu (nap . p i návratu 

dom ).

• Sledování kvality sít  Wi-Fi: Telefon bude automaticky sledovat sílu signálu sousedních 

ve ejných hotspot .
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Sdílení mobilního Internetu s jinými za ízeními

M žete sdílet mobilní Internet v telefonu s jinými za ízeními (nap . telefony, tablety a po íta i).            

Tato funkce využívá datový tarif karty SIM. Lze použít následující metody sdílení Internetu:

• P enosný hotspot Wi-Fi: Vytvo te p enosný Wi-Fi hotspot umož ující sdílet váš mobilní 

p ístup k Internetu s jinými za ízeními.

• Tethering p es Bluetooth: Sdílejte mobilní Internet v telefonu s jinými za ízeními pomocí 

rozhraní Bluetooth.

• Tethering p es USB: Sdílejte mobilní Internet v telefonu s po íta em pomocí kabelu USB.
 

P i sdílení mobilního datového spojení v telefonu s jinými za ízeními se nelze p ipojit k 

Internetu p es Wi-Fi.

Použití p enosného Wi-Fi hotspotu ke sdílení vašeho mobilního Internetu

Nastavte p enosný Wi-Fi hotspot umož ující sdílet váš mobilní Internet v telefonu s jinými            

za ízeními. V porovnání s tetheringem pomocí Bluetooth nabízí funkce p enosného Wi-Fi          

hotspotu rychlejší p ipojení na v tší vzdálenost, také se však vyzna uje vyšší spot ebou energie.
 

Zkontrolujte, zda jsou v telefonu povolena mobilní data. Více informací naleznete v ásti 

P ipojení k Internetu pomocí mobilních dat.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Další > Tethering a p enosný hotspot.

3 Klepn te na P enosný hotspot Wi-Fi a potom zapn te p epína  Wi-Fi hotspotu.

Po povolení osobního Wi-Fi hotspotu bude telefon zobrazovat ve stavovém ádku ikonu .

4 Klepnutím na Nastavení hotspotu Wi-Fi zobrazíte nebo upravíte název hotspotu, nastavení 

zabezpe ení a heslo. Potom klepn te na Uložit.

• Zm na názvu hotspotu: Položka SSID identifikátor sít  p edstavuje název hotspotu. Ve 

výchozím nastavení se shoduje s modelem telefonu. Ru n  m žete zm nit název na snadn ji 

zapamatovatelný název.
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• Zm na nastavení zabezpe ení hotspotu: Klepnutím na Typ šifrování nakonfigurujte 

nastavení zabezpe ení hotspotu. Telefon ve výchozím nastavení používá šifrování WPA2 PSK. 

Jiná za ízení budou vyžadovat k p ipojení k hotspotu heslo. Pokud vyberete možnost Žádné, 

nebudou jiná za ízení vyžadovat k p ipojení k hotspotu heslo.

• Konfigurace snadn ji zapamatovatelného hesla: Heslo k hotspotu je náhodn  

generováno telefonem. Z bezpe nostních d vod  zvolte heslo, které nebude snadné 

uhodnout, a pravideln  jej m te.

• Konfigurace maximálního po tu p ipojení: Klepnutím na Max.po et povolených 

p ipojení. zm te maximální po et p ipojení. Ve výchozím nastavení váš telefon umožní 

sou asné p ipojení až osmi za ízení k hotspotu.

Pokud se budete chtít p ipojit pomocí jiných za ízení, budete muset znát název hotspotu a heslo.
 

Omezení množství dat, které mohou použít jiná za ízení: Klepn te na Datový limit na 

obrazovce P enosný hotspot Wi-Fi a potom podle pokyn  na obrazovce nastavte datový 

limit. Pokud p ipojená za ízení tento limit p ekro í, telefon automaticky zakáže Wi-Fi hotspot.

Použití tetheringu pomocí USB ke sdílení mobilního Internetu s po íta em

Sdílejte mobilní Internet v telefonu s po íta em pomocí kabelu USB. To je užite né, pokud            

p estane fungovat p ipojení po íta e k Internetu.
 

•Zkontrolujte, zda jsou v telefonu povolena mobilní data. Více informací naleznete v ásti 

P ipojení k Internetu pomocí mobilních dat.

•Chcete-li používat tethering pomocí USB, v závislosti na opera ním systému po íta e budete 

možná muset nainstalovat do po íta e ovlada e telefonu nebo navázat p ipojení k síti. 

P e t te si pokyny týkající se používaní vašeho opera ního systému.

1 Pro p ipojení telefonu k po íta i použijte kabel USB.

2 Otev ete Nastavení.

3 Klepn te na Další > Tethering a p enosný hotspot.
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4 Zapnutím p epína e Tethering p es USB sdílejte sv j mobilní Internet.

Po povolení tetheringu pomocí USB bude telefon zobrazovat ve stavovém ádku ikonu . Potom 

m žete telefon používat k p ístupu na Internet.
 

Pokud je telefon v režimu tetheringu pomocí USB, funkci velkokapacitního úložišt  nelze 

použít.

Použití tetheringu pomocí Bluetooth ke sdílení mobilního Internetu s jinými 

za ízeními

Použijte funkci tetheringu pomocí Bluetooth a zm te telefon na bezdrátový sm rova , díky           

kterému m žete sdílet p ipojení k Internetu s jinými za ízeními. Tethering pomocí Bluetooth nabízí            

relativn  pomalé p ipojení k Internetu s maximálním dosahem 10 m, ale spot ebovává mén             

energie, než osobní Wi-Fi hotspot.
 

Zkontrolujte, zda jsou v telefonu povolena mobilní data. Více informací naleznete v ásti 

P ipojení k Internetu pomocí mobilních dat.

1 Vytvo te p ipojení pomocí Bluetooth mezi ob ma telefony a zkontrolujte, zda jsou spárované. 

Více informací naleznete v ásti Povolení rozhraní Bluetooth a spárování telefonu s jiným 

za ízením.

2 Otev ete Nastavení.

3 Klepn te na Další > Tethering a p enosný hotspot.

4 Zapnutím p epína e Tethering p es Bluetooth sdílejte sv j mobilní Internet.

Po povolení tetheringu pomocí Bluetooth bude telefon zobrazovat ve stavovém ádku ikonu . 

Nyní se mohou p ipojit jiná za ízení, která mohou používat mobilní datové p ipojení.

P enos dat p es Bluetooth

Povolení rozhraní Bluetooth a spárování telefonu s jiným za ízením

1 Otev ete Nastavení a klepn te na Bluetooth.
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2 Zapn te p epína  Zapnout Bluetooth. Ujist te se, že váš telefon je viditelný. Povolte 

Bluetooth ve druhém za ízení a zapn te p epína  viditelnosti. Telefon automaticky vyhledá a 

zobrazí za ízení Bluetooth v okolí.

3 Vyberte za ízení, se kterým chcete telefon spárovat, a postupujte podle pokyn  na obrazovce.

Odesílání a p ijímání soubor  pomocí rozhraní Bluetooth

Než se pokusíte p enášet soubory, zkontrolujte, že jsou oba telefony spárovány.

• Odeslání soubor : Klepn te a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a klepn te na 

Sdílet > Bluetooth. Telefon automaticky vyhledá za ízení v blízkosti. Vyberte za ízení, kterému 

chcete soubor adresovat.

• P ijetí soubor : Pokud se vám pokusí odeslat soubory jiné za ízení pomocí rozhraní Bluetooth, 

vyberte v zobrazeném dialogovém okn  položku P ijmout. Otev ete oznamovací panel a 

zobrazte si postup p enosu soubor .

P ijaté soubory jsou ve výchozím nastavení uloženy do složky bluetooth ve vnit ním úložišti 
telefonu.

Zrušení párování za ízení Bluetooth

1 Otev ete Nastavení a klepn te na Bluetooth.

2 Zapn te p epína  Zapnout Bluetooth.

3 Klepn te na ikonu vedle názvu spárovaného za ízení a potom klepn te na Zrušit párování.

P ejmenování telefonu

Ve výchozím nastavení je jako název za ízení p i povolení rozhraní Bluetooth použito íslo modelu            

telefonu. Tento název m žete zm nit na jednodušeji rozpoznatelný název.

1 Otev ete Nastavení a klepn te na Bluetooth > Název za ízení.

2 P ejmenujte telefon a klepn te na OK.

P enos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct

Technologie Wi-Fi Direct umož uje p enášet fotografie a soubory mezi dv ma telefony bez           

p ipojení k síti Wi-Fi. Technologie Wi-Fi Direct se podobá technologii Bluetooth, je však rychlejší.            

Díky tomu se hodí k p enosu v tších soubor , jako jsou videa.
 

Technologii Wi-Fi Direct lze používat pouze k p enosu dat mezi dv ma za ízeními Huawei. 

Zkontrolujte, zda ob  za ízení podporují technologii Wi-Fi Direct.
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Propojení dvou telefon  pomocí technologie Wi-Fi Direct

Navažte p ipojení Wi-Fi Direct pro bezdrátový p enos dat mezi dv ma telefony.

1 Otev ete Nastavení, vyberte Wi-Fi a potom zapn te p epína  Wi-Fi. Klepn te na Wi-

Fi Direct.

2 Opakujte výše uvedené kroky na druhém telefonu a nechte obrazovku hledání Wi-Fi Direct 

otev enou na obou telefonech.

3 Když váš telefon rozpozná druhý telefon, vyberte jej. Podle pokyn  na obrazovce vytvo te 

p ipojení Wi-Fi Direct mezi ob ma telefony.

Pokud chcete ukon it p ipojení Wi-Fi Direct, vyberte a otev ete obrazovku Wi-Fi Direct.           

Vyberte telefon, od kterého se chcete odpojit, a klepnutím na OK jej odpojte.

Odesílání a p ijímání soubor  prost ednictvím Wi-Fi Direct

Sdílejte soubory mezi dv ma telefony navázáním spojení pomocí technologie Wi-Fi Direct.
 

Tato funkce vyžaduje p ipojení k síti Wi-Fi. Ujist te se, že je sí  Wi-Fi povolena na obou 

telefonech.

1 Otev ete aplikaci Galerie a vyberte obrázek, který chcete odeslat.

2 Klepn te na Sdílet > Wi-Fi Direct. Po kejte na rozpoznání za ízení p íjemce a potom jej 

vyberte.

Pokud nebylo za ízení p íjemce detekováno, zkontrolujte, zda je povolena sí  Wi-Fi.

3 Na p ijímacím za ízení se zobrazí výzva. Klepnutím na  P ijmout  p ijm te požadavek na p enos 

soubor .

Otev ete oznamovací panel a klepnutím na Oznámení sledujte postup p enosu souboru.
P ijaté soubory jsou ve výchozím nastavení uloženy do složky Wi-Fi Direct ve vnit ním úložišti 

telefonu.
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P enos dat mezi telefonem a úložišt m USB

Pomocí kabelu USB OTG m žete p ipojit telefon p ímo k úložišti USB a p enést soubory.            

Kompatibilní úložná za ízení USB zahrnují USB flashdisky, te ky karet a telefony s kartou            

microSD.
 

•Tato funkce se týká pouze telefon , které podporují kabely USB OTG.

•Telefon používá port USB-C. Kupte adaptér micro-USB na adaptér USB-C schválený 

spole ností Huawei nebo použijte kabel OTG s konektorem USB-C.

P enos dat mezi telefonem a kartou microSD

Pomocí kabelu USB OTG p istupujte k dat m na kart  microSD jiného telefonu bez použití            

po íta e.
 

Ujist te se, že je v telefonu, ke kterému se chcete p ipojit, vložená karta microSD.

1 P ipojte se k jinému telefonu pomocí kabelu USB OTG a datového kabelu USB.

2 Na druhém telefonu nastavte režim p ipojení USB na USB flashdisk.

3 Klepnutím na  > Místní > Jednotka USB Linux m žete procházet data na kart  microSD. 

M žete vybrat data a kopírovat je do cílové složky. Více informací naleznete v ásti Kopírování, 

p esouvání nebo odstra ování soubor . 

4 Po dokon ení procházení klepn te na Nastavení > Rozší ené nastavení > Pam  a úložišt  > 

Jednotka USB Linux > Odpojit.

5 Odpojte kabely USB OTG i USB od obou telefon .

Kabel USB OTG

Kabel USB
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P enos dat mezi telefonem a úložišt m USB

P ipojte kabel OTG USB k telefonu pro p ístup k dat m na USB flashdiscích, te kách karet a            

dalších úložištích.

1 P ipojte telefon k USB flashdisku pomocí kabelu OTG.

2 Klepnutím na  > Místní > Jednotka USB m žete procházet data na flashdisku. M žete 

vybrat data a kopírovat je do cílové složky. Více informací naleznete v ásti Kopírování, 

p esouvání nebo odstra ování soubor .

3 Po dokon ení procházení klepn te na Nastavení > Rozší ené nastavení > Pam  a úložišt  > 

Jednotka USB > Odpojit.

4 Odpojte kabel USB OTG od telefonu a USB flashdisku.

Streamování multimediálního obsahu v televizoru

Pomocí MirrorShare sdílejte multimediální obsah s p áteli a rodinou. MirrorShare vám umožní           

bezdrátov  se p ipojit k televizoru nebo obrazovce a zobrazovat fotografie, videa nebo hru.

Pokud váš televizor nepodporuje MirrorShare, m žete streamovat obsah v telefonu pomocí set-           

top box se systémem Android nebo jiných za ízení, která podporují Miracast (televizor musí mít            

port HDMI).

1 V Nastavení klepnutím na Rozší ené nastavení > MirrorShare povolte funkci 

MirrorShare.

2 Zkontrolujte, zda je MirrorShare povoleno v za ízení HDMI.
 

Další informace najdete v návodu k obsluze set-top-boxu vašeho televizoru.

Kabel USB OTG
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NFC a platba

Pomocí NFC m žete rychle sdílet data mezi dv ma telefony. Pokud váš sí ový operátor podporuje            

platby NFC, m žete použít karty SIM podporující NFC pro platby. Další informace získáte od svého            

sí ového operátora.
 

Tato funkce je k dispozici pouze na telefonech podporujících NFC.

Povolení funkce NFC

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Další > NFC.

3 Zapnutím p epína e NFC funkci NFC povolte.

4 Zapnutím p epína e Huawei Beam funkci Huawei Beam povolte.

Sdílení webových stránek nebo kontakt  pomocí NFC

Pomocí NFC m žete rychle sdílet data mezi dv ma telefony. Pokud chcete sdílet fotografie, videa            

a webové stránky, jednoduše umíst te dva telefony zadními ástmi k sob .

Zkontrolujte, zda je obrazovka na obou telefonech odem ena a zajist te povolení NFC. Povolte            

Android Beam na druhém telefonu (v p ípad  pot eby).

1 Vyberte webovou stránku nebo kontakt, který chcete sdílet.

2 Podržte mobilní telefon a za ízení p íjemce zadními stranami k sob . Senzor NFC telefonu je 

umíst n vedle zadního fotoaparátu. Po navázání p ipojení se p ehraje zvuk a sdílený obsah se 

za ne na obrazovce zmenšovat.

3 Postupujte podle pokyn  na obrazovce a klepnutím na obrazovku sdílejte data s druhým 

za ízením.



P ístup k Internetu  

113

Platby NFC

Pomocí karet SIM podporujících NFC lze provád t platby. Další informace získáte od svého            

sí ového operátora.

Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM podporující NFC a potom nainstalujte platební aplikaci           

svého sí ového operátora.

P i konfiguraci výchozí platební aplikace, klepn te na obrazovce nastavení na Další > NFC >            

Výchozí platební aplikace a potom vyberte platební aplikaci podporovanou svým sí ovým          

operátorem. Další informace získáte od svého sí ového operátora.
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Záloha a obnovení

Používání aplikace Záloha k zálohování a obnov  dat

Zálohy pomáhají zajistit, že svá data nikdy neztratíte. M žete použít místní zálohování a            

zkopírovat data do vnit ního úložišt  telefonu nebo na kartu microSD.
 

Funkce se mohou lišit podle sí ového operátora.

Zálohování dat do místního úložišt

Umož uje zálohovat vaše kontakty, zprávy, protokoly hovor , fotografie, hudbu, videa, soubory          

a aplikace.

1 Otev ete aplikaci Záloha.

2 Klepn te na Zálohovat > Vnit ní úložišt  > Další.

3 Vyberte data, která chcete zálohovat. Pokud zálohujete fotografie, audio, videa a dokumenty, 

není vyžadováno žádné heslo pro zálohu. Chcete-li zálohovat jiné typy dat, postupujte podle 

pokyn  na obrazovce a nastavte heslo pro zálohu.
 

Ve výchozím nastavení se data zálohy ukládají do složky HuaweiBackup v aplikaci Soubory.

Obnovení dat z místního úložišt

1 Otev ete aplikaci Záloha.

2 Klepn te na Obnovit > Obnovit z vnit ního úložišt  > Další

Další nastavení

Obnovení

Nová záloha
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3 Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.
 

Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.

4 Vyberte data, která chcete obnovit, a klepn te na Spustit obnovení.

Obnovení továrního nastavení

Obnovení telefonu do továrního nastavení, pokud dojde k chyb  nebo p i pomalé odezv .
 

P ed obnovením továrního nastavení zálohujte d ležitá data. Více informací naleznete v ásti 

Používání aplikace Záloha k zálohování a obnov  dat.

Obnovení tovární nastavení vymaže všechna osobní data z telefonu, v etn  otisk  prst , informací            

o ú tu, stažených aplikací a nastavení aplikací.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat.

3 Zvolte, zda chcete zformátovat vnit ní úložišt , a potom klepn te na Resetovat telefon.
 

Výb r Vymazat vnit ní úložišt  odstraní všechny soubory ve vnit ním úložišti, nap íklad 

hudbu a obrázky. Postupujte opatrn .

4 Klepnutím na Resetovat telefon obnovíte tovární nastavení telefonu. Telefon se po dokon ení 

procesu automaticky restartuje.

Aktualizace telefonu

Aktualizujte systém telefonu na nejnov jší verzi pro zvýšení výkonu.
 

•Použití neoprávn ného softwaru t etích stran k aktualizaci telefonu m že zp sobit 

nefunk nost telefonu nebo ohrozit vaše osobní informace. Vždy aktualizujte prost ednictvím 

funkce aktualizace telefonu online nebo si stáhn te oficiální aktualiza ní balí ky z oficiálních 

webových stránek spole nosti Huawei.

•P i aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše osobní data. Ujist te se, zda byla 

p ed aktualizací telefonu zálohována d ležitá data.

•P i aktualizaci se ujist te, že zbývající stav baterie telefonu je alespo  20 %.

•Po aktualizaci m žete zjistit, že n které aplikace t etích stran (nap íklad aplikace pro 

internetové bankovnictví nebo hry) nejsou kompatibilní s vašim systémem. Je to proto, že 

n jaký as trvá, než vývojá i aplikací t etích stran vydají aktualizované verze pro nová vydání 

systému Android. Vy kejte, dokud nebude k dispozici nová verze aplikace.
 

Klepnutím na Nastavení > Info o telefonu > íslo sestavení zobrazte íslo verze telefonu.
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Aktualizace OTA

P i vydání nové aktualizace systému se zobrazí výzva ke stažení a instalaci nejnov jší verze.            

Vyberte aktualizaci OTA pro rychlé a bezpe né aktualizace.
 

Ujist te se, že je váš telefon p ed zahájením aktualizace p ipojen k Internetu. P ed aktualizací 

se p ipojte k síti Wi-Fi, abyste p edešli ú tování poplatk  za p enesená data. Krom  toho 

zajist te, že telefon má dostate nou zbývající kapacitu baterie.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Aktualiza ní program. Telefon bude automaticky kontrolovat, zda jsou k 

dispozici aktualizace.

3 Vyberte nejnov jší verzi a stáhn te aktualiza ní balí ek.

4 Po dokon ení stahování klepn te na Restart. a aktualizovat. Proces aktualizace m že chvíli 

trvat. Nepoužívejte telefon, dokud nebude aktualizace dokon ena. Telefon se po dokon ení 

aktualizace automaticky restartuje.
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Správa soubor

Zobrazení soubor

Zobrazení soubor  podle kategorie

Otev ete kartu Kategorie v aplikaci Soubory. Soubory budou automaticky se azeny do r zných           

kategorií.

Rychlé vyhledání soubor

Pomocí funkce hledání m žete rychle najít, co hledáte.

1 Otev ete Soubory.

2 Na kart  Místní klepn te na Interní úložišt  nebo SD karta.

3 Klepn te na a potom zadejte název souboru nebo klí ová slova. Výsledky hledání se zobrazí 

pod polem pro hledání.

azení soubor

Pomocí funkce azení soubor  se a te svoje soubory podle typu, názvu, velikosti nebo data.

1 Otev ete Soubory.

2 Na kart  Místní klepn te na Interní úložišt  nebo SD karta.

3 Klepn te na a potom se a te soubory podle pot eby podle typu, názvu, velikosti nebo data.

Vytvo ení zkratek soubor  na domovské obrazovce

Vytvo te zkratku pro asto používané soubory a snadn jší p ístup k nim na domovské obrazovce.

1 Otev ete Soubory.

2 Na kart  Místní klepn te na Interní úložišt  nebo SD karta.

3 Klepn te a podržte prst na souboru, pro který chcete vytvo it zkratku, a klepn te na  > 

Vytvo it zkratku na ploše.

Sdílení soubor

Použijte aplikaci Soubory ke sdílení fotografií nebo videí na sociálních médiích nebo s p áteli.

1 Otev ete Soubory.

2 Na kart  Místní klepn te na Interní úložišt  nebo SD karta.
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3 Vyberte soubory, které chcete sdílet, a klepn te na  > Sdílet.

4 Zvolte zp sob sdílení a postupujte podle pokyn  na obrazovce pro sdílení soubor .

Vytvá ení složek

Vytvá ejte složky a umis ujte do nich soubory s cílem udržovat obsah telefonu organizovaný.

1 Otev ete Soubory.

2 Na kart  Místní klepn te na Interní úložišt  nebo SD karta.

3 Klepn te na , zadejte název nové složky a potom klepn te na Uložit.

P ejmenování soubor

Ozna te soubory jedine nými názvy, abyste je mohli snadn ji najít.

1 Otev ete Soubory.

2 Na kart  Místní klepn te na Interní úložišt  nebo SD karta.

3 Klepn te a podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete p ejmenovat, a klepn te na  

> P ejmenovat.

4 Zadejte nový název a potom klepn te na OK.

Kopírování, p esouvání nebo odstra ování soubor

1 Otev ete Soubory.

2 Na kart  Místní klepn te na Interní úložišt  nebo SD karta.

3 Vyberte soubory, které chcete kopírovat, p esunout nebo odstranit. K dispozici jsou tyto 

možnosti:

• Kopírování soubor  do cílové složky: Klepn te na , vyberte cílovou složku a potom 

klepn te na .

• P esouvání soubor  do cílové složky: Klepn te na , vyberte cílovou složku a potom 

klepn te na .

• Odstra ování soubor : Klepn te na  > Smazat.
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Vytvá ení nebo rozbalení archiv

Uvoln te úložný prostor a sdílejte soubory snadn ji spojením více soubor  do jediného archivu            

ZIP.

1 Otev ete Soubory.

2 Na kart  Místní klepn te na Interní úložišt  nebo SD karta.

3 Vyberte obrázky nebo videa, která chcete p idat do archivu, a potom klepn te na  > 

Komprimovat.

4 Vyberte cíl archivu. Vybrané soubory budou komprimovány do archivu ve formátu zip, který 

bude automaticky pojmenován.
 

Pokud chcete archiv extrahovat, klepn te a podržte prst na souboru archivu a potom klepn te 

na  > Extrahovat do. Vyberte, kam chcete archiv extrahovat.

Vylou ení malých obrázk

P i zobrazování obrázk  m žete zjistit, že Soubory také zobrazují velké množství obrázk  a            

miniatur uložených v mezipam ti, které pocházejí z navštívených webových stránek. Tyto obrázky           

m žete vylou it, a tím dosáhnout p ehledn jšího zobrazování.

1 Otev ete Soubory.

2 Klepn te na  > Nastavení a zapnutím p epína e Filtrovat malé obrázky zabra te 

zobrazování soubor  menších než 30 kB.

Ukládání soukromých soubor  do sejfu

Pokud chcete zabránit zvídavým o ím v pohledu na vaše soukromé položky, povolte funkci sejfu,            

nastavte heslo a soubory zašifrujte p esunutím do sejfu. Soubory m žete vždy pozd ji ze sejfu            

odstranit.

1 Otev ete Soubory.

2 Na kart  Kategorie nebo Místní klepn te na Sejf.

3 Klepnutím na Aktivovat nastavte místo úložišt  sejfu.

4 Podle pokyn  na obrazovce nastavte heslo a bezpe nostní otázku a potom klepnutím na 

Hotovo otev ete sejf.

5 Klepn te na . Podle pokyn  na obrazovce vyberte soubory a potom je klepnutím na 

p idejte do sejfu.
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• Odstran ní soubor  ze sejfu: V sejfu otev ete složku se soubory, které chcete odstranit. 

Klepn te a podržte prst na jakémkoli souboru, vyberte soubory, které chcete odstranit, a 

klepn te na .

• Smazání sejfu: V sejfu klepn te na Nastavení > Smazat sejf. Podle pokyn  na obrazovce 

odstra te soubory ze sejfu a sejf smažte.

• Zm na hesla k sejfu: V sejfu klepn te na Nastavení > Zm nit heslo. Podle pokyn  na 

obrazovce zm te heslo.

Zobrazení soubor  sdílených po íta em pomocí 

telefonu

Zobrazte soubory uložené v po íta i pomocí funkce zobrazení okolních po íta  pod položkou           

Soubory.
 

Zkontrolujte, zda váš po íta  podporuje funkci okolních po íta .

1 P ipojte po íta  a telefon ke stejné síti Wi-Fi. Další informace o p ipojení telefonu k síti Wi-Fi 

naleznete v ásti P ipojení k síti Wi-Fi.

2 V po íta i povolte sdílení soubor , ke kterým chcete p istupovat pomocí telefonu. Další 

informace týkající se sdílení soubor  v po íta i naleznete v pokynech k vašemu opera nímu 

systému.

3 V telefonu otev ete Soubory.

4 Na kart  Místní klepnutím na Okolní po íta e zobrazte místní sí ová za ízení.
 

Pokud se nezobrazí žádná za ízení, zobrazení obnovte klepnutím na . Pokud se stále 

nezobrazují žádná za ízení, vra te se na krok . 1 a zkontrolujte, že je telefon i po íta  

p ipojen ke stejné síti Wi-Fi.

5 Vyberte po íta , ke kterému se chcete p ipojit, a zadejte uživatelské jméno a heslo pro 

p ihlášení. Po p ihlášení m žete pomocí telefonu zobrazit soubory sdílené v po íta i.

Pokud chcete telefon odpojit, vra te se na zobrazení okolních po íta  a klepn te a podržte prst            

na po íta i, ke kterému jste p ipojeni.
 

Pomocí zobrazení okolních po íta  m žete také p istupovat ke sdíleným soubor m na 

televizním set-top boxu nebo sm rova i, pokud je tato funkce podporována.
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Správa napájení

Zobrazení statistiky používání baterie

Pomocí správce telefonu zobrazte detailní statistiky používání baterie jednotlivými aplikacemi.

Otev ete Správce telefonu a potom klepn te na Zbývá %. K dispozici jsou tyto možnosti:

• Klepn te na Optimalizovat. Telefon vyhledá problémy týkající se spot eby energie a 

automaticky optimalizuje výkon.

• Klepnutím na Podrobnosti o spot eb  energie zobrazíte podrobné statistiky používání 

baterie. 

• Klepnutím na Úrove  spot eby zobrazte informace o tom, které sou ásti hardware a software 

telefonu spot ebovávají nejvíce energie. 

• Zapnutím p epína e Zbývající kapacita baterie zobrazte zbývající procento nabití baterie ve 

stavovém ádku.

Snížení spot eby energie

Použijte správce telefonu pro optimalizaci výkonu a snížení spot eby energie.

Otev ete Správce telefonu a potom klepn te na Zbývá %. K dispozici jsou tyto možnosti:

• Optimalizace výkonu: Klepn te na Optimalizovat. Telefon vyhledá problémy týkající se 

spot eby energie a automaticky optimalizuje výkon. Pokud chcete ješt  snížit spot ebu energie, 

p e t te si ást Optimalizovatelné problémy. Výb rem Otev ít nebo Optimaliz. upravte 

ru n  nastavení napájení.

• Aplikace s omezeným p ístupem: Klepn te na Chrán né aplikace a vypn te p epína  vedle 

aplikací, které nemají b žet na pozadí, když je obrazovka uzam ena.

• Zavírání aplikací náro ných na spot ebu: Klepn te na Energeticky náro né aplikace, 

vyberte požadované aplikace a klepnutím na je zav ete.
 

V oznamovacím panelu se zobrazí zpráva, pokud v pozadí b ží aplikace náro né na baterii. 

Pokud nechcete tato oznámení zobrazovat, klepn te na a potom vypn te p epína  Výzva 

p i nadm rné spot eb .

• Snížení rozlišení obrazovky: Zapnutím p epína e Povolit šet ení energie ROG snižte 

rozlišení obrazovky pro nižší spot ebu energie.

• Automatické zavírání aplikací náro ných na spot ebu: Klepn te na a potom zapn te 

p epína  Historie ukon ených aplikací.
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Povolení režimu plánu spot eby Ultra

Pokud ekáte na d ležitý hovor, ale stav baterie telefonu je nízký, povolte ve Správci telefonu            

režim plánu spot eby Ultra. Tento režim zakáže všechny funkce krom  základních funkcí hovoru,            

zpráv SMS a kontakt . Tím umož uje prodloužit výdrž baterie.

Otev ete Správce telefonu. Klepn te na Zbývá % > Plán spot eby > Ultra a potom vyberte            

 > Povolit.

Klepnutím na Ukon it zakažte plán spot eby Ultra a obnovte p vodní nastavení.

Ukon ení aplikací na pozadí p i uzam ené obrazovce

Snižte spot ebu elektrické energie zav ením aplikací na pozadí p i uzam ené obrazovce.

1 Otev ete Správce telefonu.

2 Klepn te na  > Chrán né aplikace.

3 Vypnutím p epína  pro aplikace, které nejsou nezbytné, t mto aplikacím zabráníte v b hu p i 

uzam ené obrazovce.
 

Pokud chcete, aby aplikace pokra ovala v b hu i po uzamknutí obrazovky (jako je nap íklad 

aplikace pro zálohování), zapn te p epína  pro danou aplikaci.

Stisknutím tla ítka napájení uzamkn te obrazovku. Telefon ukon í všechny aplikace na pozadí s           

výjimkou chrán ných aplikací.

Zabrán ní aplikacím na pozadí v p ístupu k Internetu

Pomocí správce sí ových aplikací zabra te n kterým aplikacím v p ipojení k Internetu a používání            

datového limitu.

1 Otev ete Správce telefonu.

2 Klepn te na Správa datového provozu > Sí ové aplikace.

3 P epínáním mezi kartami Nainstalované aplikace a Systémové aplikace m žete 

konfigurovat povolení p ístupu k Internetu pro jednotlivé aplikace. Klepnutím na m žete 

konfigurovat, které aplikace mají p ístup k Internetu, pokud je aktivní roaming.

Pokud zakážete p ístup k Internetu pro danou aplikaci, zobrazí se p i dalším spušt ní této aplikace            

dotaz, zda chcete povolit p ístup k Internetu.

Konfigurace nastavení displeje a zvuku

Spot ebu energie lze snížit tím, že optimalizujete nastavení displeje a zvuku v telefonu.
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P e t te si ást Konfigurace nastavení displeje, kde zjistíte, jak m žete ušet it energii zakázáním            

spo i e obrazovky, vypnutím kontrolky indikátoru a snížením jasu obrazovky a zkrácením doby           

vypnutí obrazovky.

P e t te si ást Nastavení zvuku, kde zjistíte, jak m žete ušet it energii zakázáním nepot ebných            

zvukových nebo vibra ních výstrah.
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Správce telefonu

Optimalizace systému

Pomocí aplikace správce telefonu zajist te rychlejší funkci a optimalizovaný výkon telefonu.

Provedení d kladného skenování

Otev ete Správce telefonu. Telefon automaticky provede d kladné skenování a optimalizuje         

systém.

Vy išt ní telefonu

1 Otev ete Správce telefonu.

2 Klepnutím na Optimalizace systému prove te skenování a vymažte data aplikací v mezipam ti 

a koš systému.
 

Podle pokyn  na obrazovce ru n  vymažte soubory nebo nakonfigurujte nastavení.

3 Jakmile jsou data vymazána, klepn te na Dokon it.

Správa p enesených dat

Správce telefonu se dodává s funkcí správy p enesených dat, kterou m žete použít ke sledování            

p enesených dat a vyhnutí se p ekro ení m sí ního limitu dat.

Otev ete Správce telefonu a potom klepn te na Správa datového provozu. M žete          

zobrazit podrobné statistiky p enesených dat nebo konfigurovat následující nastavení:

• Hodnocení používání provozu: Zobrazte p enesená data podle aplikace.

• Sí ové aplikace: Spravujte povolení týkající se p ístupu na Internet pro jednotlivé aplikace. 

Ukon ete nepot ebné aplikace na pozadí, které se p ipojují k Internetu, a tím snižte objem 

p enesených dat a spot ebu energie. Více informací naleznete v ásti Zabrán ní aplikacím na 

pozadí v p ístupu k Internetu.

• P enosný Wi-Fi hotspot: Konfigurujte nastavení mobilního hotspotu nebo mobilního sí ového 

p ipojení.

Filtr proti obt žování

Správce telefonu obsahuje filtr proti obt žování a centrum oznámení umož ující blokovat          

spamová volání a zprávy a necht ná oznámení doru ená bez vyžádání.

Otev ete Správce telefonu. K dispozici jsou tyto možnosti:
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• Klepnutím na Filtr obt žování >  a postupováním podle pokyn  na obrazovce 

nakonfigurujte ernou nebo bílou listinu hovor  a klí ových slov a nastavení spamu.

• Klepnutím na Oznamovací st edisko a výb rem aplikace nakonfigurujte její povolení a 

nastavení týkající se oznámení.

Správa baterie

Správce telefonu se dodává s funkcí správy baterie, která vám pom že šet it energii a zajistí, že            

vám neujdou d ležité hovory a zprávy.

Otev ete Správce telefonu a potom klepn te na Zbývá %. K dispozici jsou tyto možnosti:

• Zobrazení podrobné statistiky používání baterie. Více informací naleznete v ásti Zobrazení 

statistiky používání baterie.

• Optimalizací využití baterie snižte spot ebu energie. Více informací naleznete v ásti Snížení 

spot eby energie.

• Zvolte vhodný plán napájení.
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Nástroje

Kalendá

Kalendá  vám pom že plánovat denní asový plán. M že vám nap íklad pomoci s vytvá ením            

plán  do budoucnosti a zobrazuje informace o státních svátcích. Pokud jste si uložili narozeniny            

vašich kontakt , Kalendá  automaticky vytvo í p ipomenutí narozenin.

P idávání a odstra ování událostí

P idejte události a nastavte p ipomenutí, která vám pomohou s plánováním.

• P idání události: Otev ete Kalendá , klepn te na a potom zadejte název, za áte ní a 

kone ný as a místo konání události. Klepnutím na událost uložte. Pokud p idáte 

p ipomenutí, telefon vám tuto skute nost v nastaveném ase p ipomene.

• Odstran ní události: P ejd te na událost, kterou chcete odstranit, a klepn te na .

Zobrazení kalendá e

Otev ete Kalendá . K dispozici jsou tyto možnosti:

• P epínání mezi zobrazením m síce, týdne a dne: Klepn te na M síc, Týden nebo Den. V 

zobrazení m síce, týdne nebo dne tažením prstu doleva nebo doprava zm te zobrazený m síc, 

týden nebo den.

• Zobrazení ísla týdne: Klepn te na  > Nastavení a potom zapnutím p epína e 

Zobrazovat íslo týdne zobrazte íslo týdne na levé stran  kalendá e.

Událost

Vybraný den

Události ve vybraný den

Další nastavení

Přepínání mezi zobrazením 
měsíce, týdne a dne

Přechod na dnešek

Dnes

Přidání události
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• Zm na prvního dne v týdnu: Klepn te na  > Nastavení > Za átek týdne a potom vyberte 

den.

• P epnutí na jiný kalendá : Ujist te se, že jste p ipojeni k Internetu a potom klepn te na  > 

Kalendá e k zobrazení. Klepn te na Místní kalendá  a vyberte požadovaný kalendá .
 

Více informací o p ipojení k Internetu naleznete v ásti P ístup k Internetu.

• Automatický import narozenin kontakt : Klepn te na  > Kalendá e k zobrazení a 

potom zapn te p epína  Narozeniny kontakt . Váš telefon automaticky naimportuje 

narozeniny vašich kontakt  a vytvo í p ipomenutí narozenin.

Zobrazení sv tových svátk

Povolte možnost sv tových svátk , která vám pom že plánovat další služební cestu nebo           

dovolenou.
 

Použití této funkce vyžaduje p ístup k Internetu. Více informací naleznete v ásti P ístup k 

Internetu.

1 Otev ete Kalendá .

2 Klepn te na  > Kalendá e k zobrazení > Globální svátky.

3 Zapn te p epína  vedle zem , jejíž svátky chcete zobrazit. Telefon automaticky stáhne 

informace o svátcích v p íslušné zemi.

Synchronizace kalendá e

Synchronizujte sv j kalendá  s ú tem pro snadný p ístup odkudkoli.

1 Otev ete Kalendá .

2 Klepn te na  > Kalendá e k zobrazení.

3 Vyberte ú et, jehož kalendá  si p ejete zobrazit.

4 Klepn te na  > Kalendá e k synchronizaci.

5 Vyberte požadovaný ú et a potom se p ihlaste do svého ú tu Exchange a synchronizujte 

kalendá .

Hodiny

V aplikaci Hodiny m žete p idávat alarmy, zobrazovat as na jiných místech na sv t , zobrazit            

data státních svátk  nebo používat funkce stopek a asova e.
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Správa alarm

Otev ete Hodiny. Na kart  Budík m žete provést tyto operace:

• P idání alarmu: Klepn te na a nastavte as alarmu, vyzván ní, opakování a další. 

Klepnutím na nastavení použijte.

• Povolení nebo zakázání alarmu: Klepnutím na p epína  vedle alarmu.

• Konfigurace nastavení alarmu: Klepnutím na konfigurujte trvání odložení, nastavení 

tichého režimu a chování tla ítka hlasitosti.

• Odstran ní alarmu: Klepn te a podržte prst na alarmu, který chcete odstranit, a potom 

klepn te na .

• Vypnutí alarmu: Klepn te na  ve spodní ásti obrazovky zam ení.

• Ztlumení alarmu: Stiskn te tla ítko zeslabení.

• Odložení na 10 minut: Stiskn te tla ítko napájení. Alarm se vypne po 10 minutách. Tažením 

prstu dol  na obrazovce otev ete oznamovací panel a klepnutím na oznámení alarmu vypn te 

alarm.

• Povolení alarmu, když je telefon vypnutý: Vyberte Alarm z stane aktivní, zazvoní za p i 

vypnutí telefonu. Jakmile dojde k vypnutí telefonu, alarmy budou p esto vypnuty.

Hodiny ve sv t

P idejte více hodin pro zobrazení asu v r zných m stech po celém sv t .

Otev ete Hodiny. Na kart  Sv tový as m žete provést tyto operace:

• P idání m sta: Klepn te na . Zadejte název m sta nebo vyberte m sto v seznamu m st.

• Nastavení domovského asového pásma: Klepn te na , zapn te p epína  Zobrazit 

domovské hodiny a potom klepn te na Domovské asové pásmo.

• Nastavte systémové datum a as: Klepn te na  > Datum a as.

Nastavení data, času a 
domovské č. zóny

Aktuální čas sítě Odstranění města

Hodiny ve světěDomovský čas

Přidání města
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• Odstran ní m sta: Klepn te na Upravit m sta. Klepn te na ikonu vedle m sta, které 

chcete odstranit a potom klepn te na .

Zobrazení duálních hodin

Telefon zobrazuje ve výchozím nastavení as sít . Zapnutím duálních hodin zobrazíte na           

obrazovce zam ení místní as a domácí as.

Klepn te na  > Datum a as > Duální hodiny a potom zapn te p epína  Duální hodiny.            

Klepn te na Nastavit domovské m sto a potom ze seznamu m st vyberte domovské asové            

pásmo.

 

Když je místní asové pásmo stejné jako domácí asové pásmo, zobrazí se pouze jedny hodiny.

Stopky

1 Otev ete Hodiny.

2 Pod položkou Stopky klepnutím na spustíte m ení asu.
 

V pr b hu m ení asu klepnutím na po ítejte kola. Tažením prstu nahoru na asova i ve 

st edu obrazovky zobrazte data o kolech.

3 Klepnutím na pozastavte stopky.

4 Klepnutím na pokra ujte v po ítání stopek nebo klepnutím na vymažte data stopek.

asova

1 Otev ete Hodiny.

Aktuální č. pásmoDomovské č. pásmo
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2 Pod položkou asova  oto ením kole ka nastavte as odpo ítávání.
 

Klepnutím na nastavte vyzván ní asova e.

3 Klepnutím na spus te asova .

4 Po aktivaci asova e m žete ztišit vyzván ní potažením prstem na obrazovce.
 

V pr b hu odpo ítávání asova e m žete klepnutím na resetovat asova , nebo m žete 

klepnutím na pozastavit asova .

Po así

Po así vám umož uje zkontrolovat aktuální po así a p edpov  na n kolik dn  pro místo, kde se            

nacházíte, i mnoho dalších míst na celém sv t .

Zobrazení informací o po así

Otev ete Po así. K dispozici jsou tyto možnosti:

• Zobrazení informací o po así: Tažením prstem nahoru na obrazovce zobrazte p edpov  

po así na p íštích 24 hodin, pravd podobnost srážek, kvalitu ovzduší, index pohodlí, rychlost a 

sm r v tru a asy východu/západu slunce.

• Výhled po así pro jiná m sta: Tažením prstu doprava na obrazovce zobrazte informace o 

po así pro jiná m sta.

• Zm na jednotky teploty: Jednotka teploty se nastavuje podle jazyka systému. Klepnutím na 

 > Jednotka teploty zm te jednotku.

• Povolení zvuk  po así: Zvuky po así jsou ve výchozím nastavení vypnuty. Pokud je chcete 

povolit, klepn te na a potom zapn te p epína  Tóny po así.
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Aktualizace po así

1 Otev ete Po así.

2 Tažením prstu vlevo nebo vpravo vyhledejte m sto, jehož po así chcete aktualizovat.

3 Tažením prstu dol  z horní ásti obrazovky ru n  aktualizujte po así.
 

Také m žete nakonfigurovat automatické aktualizace po así. Klepn te na . Zapn te 

p epína  Automatická aktualizace a potom nakonfigurujte Interval aktualizace. Telefon 

bude v naplánovaném intervalu aktualizovat data o po así.

P idání a odstran ní m st

P idejte více m st do aplikace Po así, abyste mohli sledovat po así ve m stech, která vás zajímají.

1 Otev ete Po así.

2 Klepn te na . Nyní lze provád t tyto innosti:

• P idání m sta: Klepn te na  > . Vyberte m sto v seznamu nebo hledejte požadované 

m sto v poli pro hledání. Do aplikace Po así m žete p idat maximáln  10 m st.

• Odstran ní m sta: Klepn te a podržte prst na m st , které chcete upravit, a klepn te na 

.

Poznámkový blok

Pomocí poznámkového bloku si m žete zaznamenat d ležité informace nebo nákupní seznamy.          

Pro jednotlivé poznámky m žete nastavit p ipomenutí. 

Pravděpodobnost deště

Správa měst
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Na domovské obrazovce poznámkového bloku jsou poznámky ekající na vy ízení ozna eny 

p edvolbou „-“, která vám pom že rychle identifikovat poznámky vyžadující vaši pozornost.

Vytvo ení poznámky

1 Otev ete Poznámkový blok.

2 Klepn te na , zadejte poznámku a klepnutím na ji uložte.

Po uložení poznámky m žete také podle pokyn  na obrazovce poznámku sdílet, odstranit nebo ji            

p idat k oblíbeným položkám.

Odstran ní poznámky

1 Otev ete Poznámkový blok.

2 Klepn te a podržte prst na poznámce, kterou chcete odstranit (nebo vyberte více poznámek) a 

potom klepn te na .

3 Klepn te na Odstranit.

K poznámce nebyl přidán 
žádný stav

Poznámka dokončena

Poznámka čeká na vyřízení

Výběr nastavení zobrazení

Vytvoření poznámky

Vyhledávací panel

Pořízení snímku

Uložení poznámky

Úprava poznámky

Zavření poznámky

Vložení obrázku z galerie

Přidání odrážky
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Kalkula ka

Otev ete aplikaci Kalkula ka. Oto ením orientace obrazovky p epnete mezi standardní a         

v deckou kalkula kou.

Záznamník zvuku

Pomocí aplikace Záznamník m žete zaznamenat zvuk v r zných situacích, nap íklad na sch zce           

nebo p i rozhovorech. Také m žete zaznamenat vlastní hlas.

Záznam zvuku

1 Otev ete Záznamník.

2 Klepnutím na spustíte záznam.
 

Pokud chcete zajistit ideální kvalitu nahrávky, umíst te telefon na plochý povrch a 

nezakrývejte mikrofon.

3 V pr b hu nahrávání klepnutím na nahrávání pozastavte nebo klepnutím na p idejte 

zna ku.

4 Nahrávání ukon íte klepnutím na . Zadejte název souboru nahrávky a potom klepn te na 

Uložit.

P ehrávání záznamu

1 Otev ete Záznamník.

2 Klepn te na .

3 Vyberte soubor záznamu, který chcete p ehrávat, nebo klepn te na tla ítko p ehrávání vedle 

názvu souboru.
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Zrcadlo
Telefon se dodává s aplikací zrcátka, která vám pom že udržet bezchybný vzhled na cestách.

Otev ete Zrcadlo.

• Uložení obrázku: Klepn te na obrazovku a výb rem uložte obrázek do galerie. Telefon po 

uložení obrázku p ejde zp t do aplikace zrcátko.

• P iblížení: Dvojitým klepnutím na obrazovku p ibližte zobrazení. Op tovným dvojitým 

klepnutím se vra te na p vodní obrazovku.

• Zvýšení jasu: Pokud fouknete do mikrofonu, zrcátko zobrazí efekt podobný zamlžení. 

P et ením obrazovky tento efekt odstraníte.

Řazení podle času nebo názvu

Tažením prstu dolů vyhledáte 
nahrávku

Přehrání nahrávky

Přehrání přes sluchátka nebo 
reproduktory

Přiblížení nebo oddálení

Změna rámečku zrcadla

Úprava jasu
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Nastavení

Povolení p ístupu k poloze

Povolením služeb ur ení polohy zajistíte, že aplikace pro mapy, navigaci a po así budou moci            

p istupovat k informacím o poloze.
 

Funkce se mohou lišit podle sí ového operátora.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > P ístup k poloze a potom zapn te p epína  P ístup k mé 

poloze.

3 V položce Režim umíst ní jsou k dispozici t i možnosti:

• Použít GPS, Wi-Fi a mobilní sít : Používá GPS a p ipojení telefonu k Internetu. Tuto 

možnost povolte pro získávání polohy s vysokou p esností.

• Použít Wi-Fi a mobilní sít : Používá pouze p ipojení telefonu k Internetu. Tuto možnost 

povolte pro snížení spot eby energie a prodloužení pohotovostní doby telefonu.

• Použít pouze GPS: Nevyžaduje p ipojení k Internetu. Povolte tuto funkci pro snížení 

množství p enesených dat.

Zvyšování p esnosti ur ování polohy v interiérech

Když jste v interiérech, telefon používá pro p esn jší ur ení polohy Wi-Fi a Bluetooth.

1 Otev ete Nastavení.

Povolení služby určení polohy

Výběr způsobu získání polohy
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2 Klepn te na Rozší ené nastavení > P ístup k poloze > Nabídka > Nastavení vyhledávání.

• Zapn te p epína  Vyhledávání Wi-Fi. Aplikace a služby ur ování polohy budou pr b žn  

vyhledávat sít  Wi-Fi pro p esn jší ur ování polohy.

• Zapn te p epína  Vyhledávání Bluetooth. Aplikace a služby ur ování polohy budou 

vyhledávat za ízení Bluetooth pro p esn jší ur ování polohy.

Konfigurace nastavení displeje

Konfigurujte nastavení displeje a p izp sobte si telefon. M žete nap íklad zm nit tapetu, velikost           

písma a as vypnutí obrazovky.

P ejd te na Nastavení a potom klepn te na Obrazovka. M žete konfigurovat následující          

nastavení:

• Teplota barev: Nastavte teplotu barev pro obrázky zobrazené na telefonu. Vyberte vyšší 

teplotu barev pro jemn jší vzhled a nižší teplotu barev pro ost ejší obraz. Chcete-li upravit 

teplotu barev ru n , zrušte zaškrtnutí okna Výchozí.

• Tapeta: Nastavte tapety obrazovky zam ení a domovské obrazovky. Více informací naleznete v 

ásti Motivy a tapety.

• Velikost písma: Nastavte velikost písma.

• Spo i  obrazovky: Pokud je tato funkce povolena a nakonfigurovali jste položky Zdroj 

obrázku a Délka, telefon bude automaticky zobrazovat obrázky, když se nabíjí a obrazovka je 

uzam ena.

• Stav indikátoru: Indikátor stavu bude blikat, pokud p ijmete p íchozí hovory, zprávy nebo jiná 

oznámení.

• Jas: Telefon automaticky nastaví jas obrazovky na základ  okolního jasu. Chcete-li upravit jas 

ru n , zrušte zaškrtnutí zaškrtávacího polí ka Automatický jas.

• Režim spánku: Obrazovka se automaticky uzamkne po nastavené dob  ne innosti, aby došlo 

ke snížení spot eby energie. Výb rem položky Režim spánku upravte as vypnutí obrazovky 

nebo zakažte funkci automatického uzam ení obrazovky.

• Automatické oto ení obrazovky: Pokud je tato možnost povolena, bude se orientace 

obrazovky automaticky m nit podle toho, jak držíte telefon v pr b hu jistých operací, nap íklad 

procházení webových stránek, zobrazování obrázku nebo psaní zprávy.
 

Funkce uvedené výše nemusí být podporovány všemi modely telefon .
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Nastavení zvuku

Zm te vyzván ní p íchozího hovoru a zprávy nebo nastavte zvukové efekty a vibrace výstražného            

zvuku systému.

P ejd te na Nastavení a potom klepn te na Zvuk. M žete konfigurovat následující          

nastavení:

• Hlasitost: Upravte hlasitost vyzván ní, médií, alarmu a hovoru.

• Tichý režim: Po povolení této položky nebude telefon vyzván t, pokud p ijmete p íchozí hovor 

nebo zprávu, obrazovka se však zapne. Pokud jste také povolili položku Vibrovat v tichém 

režimu, telefon vás na p íchozí hovory a zprávy upozorní pomocí vibrací.
 

Tyto funkce m žete také povolit nebo zakázat na kart  zkratek. Klepnutím na p epn te 

mezi Zvuk, Vibrace a Tichý.

• Výb rem vyzván ní pod položkou Vyzván ní a vibrace telefonu zm te vyzván ní. M žete si 

vybrat z p edvolených vyzván ní nebo lokálního hudebního souboru. Zapnutím p epína e 

povolte vibrace p i zvon ní telefonu.

• Výchozí tón oznámení: Vyberte si p edvolené vyzván ní nebo lokální hudební soubor jako tón 

oznámení pro zprávy, e-maily a další oznámení.

• Pokud používáte telefon k poslechu hudby nebo p ehrávání videa, použijte náhlavní soupravu a 

povolte Režim DTS náhlavní soupravy k využití úžasného zážitku z prostorového zvuku s více 

kanály DTS.

• Klepnutím na p epína e pod položkou Systém povolte nebo zakažte tóny klepnutí voli e, tóny 

klepnutí, zvuky p i uzam ení obrazovky, tóny snímk  obrazovky, tóny vypnutí nebo zapnutí a 

hmatovou odezvu.
 

Funkce uvedené výše nemusí být podporovány všemi modely telefon .

Zm na metody odemknutí obrazovky

Nastavte heslo obrazovky zam ení, a tím zabra te neoprávn nému p ístupu k telefonu.

Nastavení gesta odemknutí obrazovky

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Zámek obrazovky a hesla > Heslo > Gesto.

3 Spojte nejmén  ty i body a vytvo te gesto odemknutí obrazovky. Potom prst zvedn te. Znovu 

nakreslete gesto odemknutí obrazovky a potvr te jej.
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4 Zadejte záložní kód PIN obsahující nejmén  ty i íslice. Pokud zapomenete gesto odemknutí 

obrazovky, m žete obrazovku odemknout zadáním záložního kódu PIN.

Odemknutí obrazovky heslem

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Zámek obrazovky a hesla > Heslo.

3 M žete si zvolit, zda chcete nastavit kód PIN nebo heslo:

• Klepn te na PIN a potom zadejte kód PIN obsahující nejmén  ty i íslice a vyberte Hotovo.

• Klepn te na Heslo a potom zadejte heslo obsahující nejmén  ty i písmena a vyberte 

Hotovo.
 

Také m žete k odem ení obrazovky použít otisk prstu. Klepnutím na Zaznamenat v 

kontextovém dialogovém okn  p idejte otisk prstu.

Povolení odem ení pomocí otisku prstu

Další informace o konfiguraci odem ení pomocí otisku prstu naleznete v ásti Použití rozpoznání            

otisk  prstu.

Odstran ní hesla uzam ení obrazovky

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Zámek obrazovky a hesla > Heslo.

3 Zadejte heslo uzam ení obrazovky nebo gesto odemknutí a potom klepn te na Žádné.

Gesta a nastavení navigace

Použijte jednoduchá gesta pro ovládání telefonu. P eklopením telefonu nap íklad ztišíte         

vyzván ní, nebo zvednutím telefonu k uchu p ijmete hovor nebo vyto íte íslo.

Motion control

Otev ete Nastavení. Klepn te na Chytrá asistence > Ovládání pohybem a vyberte gesta,           

která chcete povolit.

• P evrácení: Ztišení zvuk  a zakázání vibrací u p íchozích hovor , alarm  a asova .
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• Zvednout: Zvednutím telefonu zeslabíte hlasitost vyzván ní p íchozích hovor , alarm  a 

asova .

• Zvednutí k uchu: Podržením telefonu u ucha p ijmete hovor. P i prohlížení podrobností 

protokolu hovor  nebo kontaktních údaj , podržením telefonu u ucha vyto íte kontakt. Pokud 

voláte v režimu hands-free nebo pomocí náhlavní soupravy Bluetooth, zvednutím telefonu k 

uchu p epnete do režimu sluchátka.

• Naklonit: V editoru domovské obrazovky podržte prst na ikon  nebo widgetu a naklán ním 

telefonu doleva nebo doprava p esunete ikonu na p edchozí nebo následující obrazovku.

• Inteligentní snímek obrazovky: Dvojitým poklepáním na obrazovku pomocí kloub  prst  

po ídíte snímek celé obrazovky, nebo m žete po ídit snímek ásti obrazovky, pokud použijete 

kloub prstu k nakreslení tvaru na obrazovce. Dvojitým poklepáním na obrazovku dv ma klouby 

prst  zahájíte nebo zastavíte nahrávání obrazovky.

• Nakreslit: Napsáním písmene na obrazovku pomocí kloubu prstu m žete spustit p edem 

nastavenou aplikaci.
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Naviga ní lišta

Otev ete Nastavení a potom klepnutím na Chytrá asistence > Naviga ní panel          

konfigurujte naviga ní panel.

Vyberte vlastní rozvržení naviga ního panelu. Pokud vyberete naviga ní panel obsahující ,          

m žete klepnutím na rychle p istupovat k oznamovacímu panelu.

Režim Letadlo

Bezdrátové p ístroje mohou rušit systémy letadla. Telefon p ed letem vypn te nebo p epn te do            

režimu V letadle.

Po povolení režimu V letadle budou všechny sí ové funkce telefonu vypnuty. Nebudete moci            

p ijímat ani uskute ovat hovory, používat mobilní data, Bluetooth ani Wi-Fi. Budete však moci            

po ád p ehrávat hudbu a videa a používat funkce, které nevyžadují p ipojení k Internetu.

Režim V letadle m žete povolit nebo zakázat jedním z následujících zp sob :

• Tažením prstu od stavového ádku dol  otev ete oznamovací panel. Na kart  Zástupci zapn te 

p epína  V letadle.

• Podržte stisknuté tla ítko napájení a klepn te na V letadle.

• Otev ete Nastavení a potom zapn te p epína  V letadle.

Když je zapnutý režim V letadle, ve stavovém ádku se zobrazí .
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Použití plovoucího tla ítka

Plovoucí tla ítko umož uje p ístup k celé ad  asto používaných možností a funkcí, jako je            

nap íklad tla ítko Zp t, tla ítko Dom  a optimalizace jedním klepnutím. Plovoucí tla ítko lze           

p esunout po obrazovce pro snadné ovládání jednou rukou.

Otev ete Nastavení. Klepn te na Chytrá asistence > Plovoucí tla ítko a potom zapn te           

p epína  Plovoucí tla ítko.

Po povolení se bude tla ítko plovoucího okna pozdržení zobrazovat na všech obrazovkách s            

výjimkou obrazovky zam ení a oznamovacího panelu. Klepnutím na rozší íte nabídku         

plovoucího okna pozdržení.

P etáhn te plovoucí okno pozdržení na požadované místo.

Z rozší ené nabídky m žete provád t tyto operace:

• Klepnutím na se vrátíte na p edchozí obrazovku, nebo ukon íte práv  spušt nou aplikaci.

• Klepnutím na se vrátíte na domovskou obrazovku.

• Klepnutím na zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.

• Klepnutím na zamknete obrazovku.

• Klepnutím na vy istíte pam  telefonu a zav ete aplikace náro né na baterii spušt né na 

pozadí.

• Klepnutím na sbalíte nabídku.

Nastavení kódu PIN karty SIM

Osobní identifika ní íslo (PIN) se dodává s kartou SIM. Jeho ú elem je chránit vaše data v            

telefonu. Pokud jste povolili pro kartu SIM ochranu pomocí kódu PIN, budete muset p i každém            

zapnutí telefonu nebo vložení karty SIM do jiného telefonu zadat kód PIN.
 

Funkce se mohou lišit podle sí ového operátora.

P ed provedením následujících operací se ujist te, že jste od sí ového operátora dostali kartu SIM            

s kódem PIN.
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1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Zabezpe ení, a potom výb rem možností pod položkou 

Nastavení zámku karty SIM nakonfigurujte nastavení uzam ení karty SIM.

3 Zapn te p epína  Zamknout kartu SIM.

4 Zadejte sv j kód PIN a klepn te na OK. Chcete-li zm nit PIN, klepn te na Zm nit kód PIN 

karty SIM.
 

•Pokud p ekro íte maximální po et nesprávných zadání kódu PIN, budete muset zadat kód 

PUK. Pokud bude kód PUK zadán nesprávn  p íliš mnohokrát, karta SIM bude trvale 

uzam ena.

•Další informace týkající se p esného po tu pokus  získáte od svého sí ového operátora.

Nastavení ú tu

P idání ú tu

ada aplikací a online služeb vyžaduje pro p ístup k úplnému rozsahu funkcí vytvo ení ú tu.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Ú ty > P idat ú et.

3 Vyberte typ ú tu a potom postupujte podle pokyn  na obrazovce a zadejte informace o ú tu.

• Než budete moci p idat ú et pro aplikace jiných dodavatel , je nutné nainstalovat p íslušnou 

aplikaci.

• Pokud chcete p idat ú et spole nosti, p e t te si ást P idání ú tu Exchange.

• Pokud chcete p idat e-mailový ú et, p e t te si ást P idání osobního e-mailového ú tu.

Odstran ní ú tu

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Ú ty a potom vyberte typ ú tu.

3 Vyberte ú et, který chcete odstranit, a potom jej odstra te podle pokyn  na obrazovce.

Synchronizace dat s telefonem

Zapn te funkci synchronizace, aby byla všechna data telefonu aktuální a abyste zabránili ztrát             

dat. M žete synchronizovat e-maily, kontakty a další data ze starého telefonu nebo po íta e.

Typ dat, která lze synchronizovat, se liší podle typu ú tu. N které aplikace nemusí podporovat            

synchronizaci pro všechny typy dat.
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P íklad níže ukazuje postup synchronizace dat pro e-mailový ú et.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Ú ty >  a potom vyberte Autom. synchronizovat data. Postupujte podle 

pokyn  na obrazovce a klepnutím na OK zapn te p epína  synchronizace dat. 

3 Na obrazovce Ú ty vyberte typ ú tu a potom vyberte ú et, který chcete synchronizovat s 

telefonem.

4 Klepnutím na synchronizuje své e-maily.

Nastavení data a asu
 

Funkce se mohou lišit podle sí ového operátora.

Otev ete Nastavení. Klepnutím na Rozší ené nastavení > Datum a as konfigurujte          

nastavení.

Zm na jazyka systému

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Jazyk a vstup.

3 Klepn te na Jazyk a region a potom vyberte požadovaný jazyk.

Zobrazení specifikací telefonu

Zobrazte specifikace telefonu v n kolika jednoduchých krocích. M žete zobrazit informace o          

procesoru, pam ti, rozlišení obrazovky a další.

Otev ete Nastavení a klepn te na Info o telefonu. P eje te nahoru nebo dol  na obrazovce,            

abyste zobrazili informace o procesoru, pam ti RAM, vnit ním úložišti, rozlišení obrazovky, IMEI           

a další.

Zobrazení dostupného úložného prostoru

Zkontrolujte, zda je dostatek místa ve vnit ním úložišti nebo kart  microSD telefonu p ed stažením            

balí k  aktualizace nebo velkých soubor .

Otev ete Nastavení a klepnutím na Rozší ené nastavení > Pam  a úložišt  zobrazte           

informace o úložišti.

Klepnutím na Výchozí umíst ní nastavte výchozí úložišt  na Interní úložišt  nebo SD karta.
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Šifrování karty microSD

Šifrování karty microSD brání neoprávn nému p ístupu k vašim dat m. P i vložení karty microSD            

do jiného telefonu musí bát zadáno heslo.
 

•Ne všechny karty microSD mohou být zašifrovány. P i pokusu o zašifrování nebo odemknutí 

nepodporované karty se m že zobrazit chybová zpráva. Zálohování dat na kartu microSD 

p ed šifrováním.

•Šifrované karty microSD nebudou rozeznány za ízeními, která nepodporují šifrování karet 

microSD.

•Pokud zapomenete heslo karty microSD, budete muset vymazat všechna data na kart .

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Zabezpe ení.

3 Klepn te na Nastavit heslo karty SD a postupujte podle pokyn  na obrazovce.

Klepnutím na Zm nit heslo karty SD nebo Vymazat heslo karty SD zm te nebo odeberte            

heslo karty microSD.

Formátování karty microSD

Formátováním karty microSD odstraníte všechna data a uvolníte úložný prostor.
 

P ed formátováním pam ové karty microSD prove te zálohu, aby se zabránilo ztrát  

d ležitých dat.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Pam  a úložišt  > SD karta.

3 Klepn te na Formátovat > Vymazat a naformátovat.



Funkce usnadn ní 

145

Funkce usnadn ní

O funkcích usnadn ní telefonu 

Funkce usnadn ní zjednodušují používání telefonu pro uživatele s áste nou nebo úplnou ztrátou           

zraku nebo sluchu.

TalkBack

Povolení nebo zakázání funkce TalkBack

Funkce TalkBack p edstavuje funkci usnadn ní navrženou pro uživatele se zrakovým poškozením.          

Tato funkce poskytuje zvukové výzvy, které vám pomohou ovládat telefon. Po povolení této            

funkce vaše za ízení vydá zvukové výzvy pro všechen obsah, na který klepnete, který vyberete            

nebo povolíte. P i povolení této funkce zachovejte opatrnost.
 

Zvukové výzvy funkce TalkBack nejsou k dispozici pro všechny jazyky.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Usnadn ní > TalkBack.

3 Zapn te p epína  TalkBack a potom klepnutím na OK povolte funkci TalkBack. P i prvním 

povolení funkce TalkBack bude automaticky spušt n zvukový kurz. Pokud pot ebujete znovu 

p ehrát kurz, klepnutím na p ejd te na nastavení a potom vyberte kurz.

4 Klepn te na a potom vyberte Prozkoumání dotykem. Telefon nebude vydávat zvukové 

výzvy pro obsah, na který klepnete, pokud nezapnete Prozkoumání dotykem.

Použití funkce TalkBack k ovládání telefonu

Po povolení funkce TalkBack m žete pomocí gest:

Procházení obrazovky: Potáhn te dv ma prsty na obrazovce (místo jednoho). Tažením dvou          

prst  nahoru nebo dol  m žete posouvat seznamy nabídek. P epínání mezi obrazovkami          

provedete tažením doleva nebo doprava.
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Výb r položky: Klepnutím jedním prstem na položku p íslušnou položku vyberete (neotev e se).           

Telefon p e te obsah vybrané položky.

Otev ení položky: Dvojitým klepnutím na kteroukoli ást obrazovky pomocí jednoho prstu          

potvr te sv j výb r z p edchozího kroku.

Pokud nap íklad chcete otev ít Nastavení, musíte provést dva kroky: Klepn te jedním prstem na            

ikonu Nastavení a potom klepn te dvakrát na libovolnou ást obrazovky.

Konfigurace nastavení funkce TalkBack

Nastavení funkce TalkBack m že být upraveno tak, aby vyhovovalo vašim individuálním pot ebám.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Usnadn ní > TalkBack > .

3 M žete upravit hlasitost zp tné vazby, nastavení zvukové zp tné vazby, gesta ovládání a další 

položky.

Zvukové výzvy k zadání hesla

Tato funkce poskytuje zvukovou zp tnou vazbu pro uživatele se zrakovým postižením. P i           

zadávání hesla bude telefon hlasit  íst zadaná písmena. Tato funkce vyžaduje povolení funkce            

TalkBack.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Usnadn ní a potom zapn te p epína  Vyslovovat hesla.
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Výstup p evodu textu na e  (TTS)

Tato funkce p evádí text na e  pro uživatele se zrakovým postižením. Tato funkce vyžaduje            

povolení funkce TalkBack.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Usnadn ní > Výstup p evodu textu na e .

3 Vyberte požadované jádro syntézy e i a rychlost hlasu.

Titulky

Krom  poskytování zvukových výzev funkce TalkBack také zobrazuje titulky pro uživatele se           

sluchovým postižením. Tato funkce vyžaduje povolení funkce TalkBack.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Usnadn ní > Titulky.

3 Zapn te p epína  Titulky a potom nakonfigurujte jazyk, velikost písma a styl titulk .

Gesta pro zv tšení obrazovky

Použijte gesta pro zv tšení pro zv tšení konkrétní oblasti.
 

Klávesnici a naviga ní lištu nelze pomocí lupy zv tšit.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Usnadn ní > Gesta pro p iblížení obrazovky.

3 Zapn te p epína  Gesta pro p iblížení obrazovky.

• P iblížení: Pokud chcete p iblížit zobrazení, rychle t ikrát za sebou klepn te na obrazovku. 

Pro op tovné oddálení znovu t ikrát rychle klepn te na obrazovku. Gesta pro p iblížení 

obrazovky bude povoleno i po trojitém klepnutí na obrazovku. Vypnutím p epína e Gesta 

pro p iblížení obrazovky zakažte gesta pro zv tšení.

• Procházení zv tšené oblasti: Táhnutím dvou nebo více prst  po obrazovce.
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• Nastavení p iblížení: Stažením dvou nebo více prst  k sob  nebo roztažením od sebe. Pokud 

chcete zobrazení p iblížit, roztáhn te prsty od sebe. Pro oddálení stáhn te prsty k sob .

• Do asné p iblížení: T ikrát rychle za sebou klepn te na obrazovku a potom podržte prst na 

obrazovce. Podržte prst na obrazovce a tažením procházejte zv tšenou oblast. Pro op tovné 

oddálení obrazovky uvoln te prst.

Ukon ení hovoru pomocí tla ítka napájení

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Usnadn ní a potom zapn te p epína  Tla ítko napájení 

ukon uje hovor.

Po povolení této funkce m žete ukon it hovor stisknutím tla ítka napájení.
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Nastavení doby odezvy obrazovky

M žete nastavit as odezvy telefonu na gesta, nap íklad na klepnutí a podržení.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Usnadn ní > Prodleva dotyku a podržení.

3 Vyberte požadovanou dobu zpožd ní: Krátká, St ední nebo Dlouhá.

Barevná korekce

Barevná korekce upraví barvy tak, aby dokázali barvoslepí uživatelé snáze rozlišit jednotlivé ásti            

obrazovky.
 

Tento režimu povolujte uvážliv , protože to m že mít vliv na výkon telefonu.

1 Otev ete Nastavení.

2 Klepn te na Rozší ené nastavení > Usnadn ní a potom zapn te p epína  Korekce barev.

3 Klepn te na Režim korekce a potom vyberte režim korekce.
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Dodatek

Získání nápov dy

P e t te si stru ného pr vodce dodávaného se za ízením.

P ejd te na HiCare a p e t te si uživatelskou p íru ku, ve které se dozvíte další informace o            

službách Huawei nebo získejte online nápov du.

Klepn te na Nastavení > Info o telefonu > Právní informace a p e t te si právní informace.

Další informace získáte navštívením http://consumer.huawei.com.

O této p íru ce

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu slouží pouze pro referenci a mohou se lišit od            

kone ného produktu.

Funkce popsané v tomto návodu slouží pouze pro referen ní ú ely. N které funkce nemusí být            

podporovány všemi telefony a sí ovými operátory.

Copyright © 2016 Huawei Technologies Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tato p íru ka je ur ena pouze pro referen ní ú ely a nep edstavuje žádnou formu záruky.

Osobní údaje a bezpe nost dat

Používání n kterých funkcí nebo aplikací t etích stran ve vašem za ízení m že mít za následek            

ztrátu vašich osobních údaj  a dat nebo jejich zp ístupn ní jiným osobám. K ochran  osobních a            

d v rných údaj  je doporu eno n kolik opat ení.

• Umíst te za ízení na bezpe né místo, aby bylo zabrán no neoprávn nému použití za ízení.

• Nastavte zamykání obrazovky a vytvo te pro její odemknutí heslo nebo odemykací vzor.

• Pravideln  zálohujte osobní údaje na kart  SIM, pam ové kart  nebo v pam ti za ízení. Pokud 

za nete používat jiné za ízení, p esu te nebo odstra te veškeré osobní údaje ve starém 

za ízení.

• Pokud máte obavu, že by p íchozí zprávy nebo e-maily od neznámých osob mohly obsahovat 

viry, m žete je odstranit bez jejich otev ení.

• Pokud pomocí za ízení prohlížíte Internet, vyhýbejte se webovým stránkám, které mohou 

p edstavovat bezpe nostní riziko. Pom že vám to vyhnout se krádeži osobních údaj .

• Pokud používáte služby jako Wi-Fi tether nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste 

zabránili neoprávn nému p ístupu. Pokud tyto služby nepoužíváte, vypn te je.

• Nainstalujte a upgradujte bezpe nostní software a pravideln  kontrolujte p ítomnost vir .

• Aplikace t etích stran získávejte z legitimních zdroj . Kontrolujte, zda stažené aplikace t etích 

stran neobsahují viry.
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• Nainstalujte bezpe nostní software a aktualizace vydané spole ností Huawei nebo 

poskytovateli t etích stran.

• N které aplikace vyžadují a p enášejí informace o pozici. Díky tomu m že být t etí strana 

schopná sdílet informace o vaší pozici.

• Vaše za ízení m že poskytovat detek ní a diagnostické informace nezávislým poskytovatel m 

aplikací. Nezávislý dodavatelé tyto informace využívají k vylepšení svých produkt  a služeb.

Seznam bezpe nostních funkcí

Telefony Huawei p icházejí s celou adou vestav ných bezpe nostních opat ení, jak udržet vaše           

data v bezpe í.

Šifrování 

celého disku

Všechna data v ipové sad  pam ti jsou automaticky šifrována. Každý telefon má 

jiný bezpe nostní klí , což znamená, že ostatní za ízení nemohou p istupovat k 

dat m uloženým v ipové sad  pam ti telefonu.

Rozpoznáván

í otisk  prst

Telefon je dodáván s idlem otisk  prst , aby vám nabídl rychlý a snadný p ístup 

k funkcím telefonu. Otisk prsu lze nap íklad použít pro odem ení obrazovky, 

p ístup k soubor m v sejfu, otev ení uzam ené aplikace a další. Více informací 

naleznete v ásti Použití rozpoznání otisk  prstu.

Filtr proti 

obt žování

Použitím filtru proti obt žování ve správci telefonu zablokujte spamové hovory a 

zprávy. Více informací naleznete v ásti Filtr proti obt žování.

Zámek 

aplikace

Použijte zámek aplikace ve správci telefonu pro uzam ení aplikace a zabrán ní 

neoprávn nému p ístupu. P i otevírání uzam ených aplikací je vyžadováno heslo 

zámku aplikace.

Správa 

p enesených 

dat

Použitím funkce pro správu dat v správci telefonu sledujte objem mobilních 

p enesených dat. Jakmile je p ekro ena p edem nastavená mez, mobilní data se 

automaticky vypnou, aby nedošlo k ú tování nadm rných poplatk m za 

p enesená data. Více informací naleznete v ásti Správa p enesených dat.

Sejf

Povolte funkci sejf, nastavte heslo a uložte do n j d v rné soubory, aby se 

zabránilo neoprávn nému p ístupu. Více informací naleznete v ásti Ukládání 

soukromých soubor  do sejfu.

Šifrování 

karty 

microSD

Uzam ení karty microSD brání neoprávn nému p ístupu k vašim dat m. P i 

vložení karty microSD do jiného telefonu musí bát zadáno heslo. Více informací 

naleznete v ásti Šifrování karty microSD.

Zámek SIM

Nastavením PIN karty SIM chráníte data uložená na kart  SIM. Pokud u karty SIM 

povolíte ochranu pomocí kódu PIN, budete muset p i každém zapnutí telefonu 

nebo vložení karty SIM do jiného telefonu zadat kód PIN. Více informací 

naleznete v ásti Nastavení kódu PIN karty SIM.
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Právní upozorn ní

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Všechna práva vyhrazena.

Žádná ást této p íru ky nesmí být reprodukována ani p enášena v jakékoli form  a jakýmikoli            

prost edky bez p edchozího písemného souhlasu spole nosti Huawei Technologies Co., Ltd. a          

jejích p idružených spole ností (dále jen „spole nost Huawei“).

Produkt popsaný v této p íru ce m že obsahovat software spole nosti Huawei a p ípadných           

poskytovatel  licencí, který je chrán n autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software          

žádným zp sobem reprodukovat, ší it, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat,       

extrahovat, zp tn  analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou        

takováto omezení zakázána použitelnými právními p edpisy nebo pokud nejsou takovéto akce          

schváleny p íslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávn ní

,  a  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spole nosti           

Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka spole nosti Google Inc.

LTE je ochranná známka organizace ETSI.

Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastn né spole ností Bluetooth          

SIG, Inc. a spole nost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základ  licence. 

Jiné uvád né ochranné známky, produkty, služby a názvy spole ností mohou být majetkem           

p íslušných vlastník .

Upozorn ní

N které funkce tohoto produktu a jeho p íslušenství popsané v této p íru ce jsou závislé na            

nainstalovaném softwaru a na kapacit  a nastavení místní sít , a proto nemusí být aktivní nebo            

mohou být omezeny místními operátory i poskytovateli služeb sít .

Z toho d vodu zde uvedený popis nemusí pln  odpovídat produktu a jeho p íslušenství, které jste            

zakoupili.

Spole nost Huawei si vyhrazuje právo na zm nu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo           

technických údaj  uvedených v této p íru ce, a to bez p edchozího upozorn ní a bez jakékoli            

odpov dnosti.

Metoda 

odemknutí 

obrazovky

Zvolte si z celé ady metod odemknutí obrazovky, aby se zabránilo 

neoprávn nému p ístupu k vašemu telefonu. Více informací naleznete v ásti 

Zm na metody odemknutí obrazovky.
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Prohlášení o softwaru t etích stran

Spole nost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace t etích            

stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto d vodu spole nost Huawei neposkytuje            

žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace t etích stran. Spole nost Huawei rovn ž            

neposkytuje podporu zákazník m, kte í využívají software a aplikace t etích stran, ani nenese           

odpov dnost za funk nost a vlastnosti softwaru a aplikací t etích stran.

Služby softwaru a aplikací t etích stran mohou být kdykoli p erušeny nebo ukon eny a spole nost            

Huawei nezaru uje dostupnost žádného obsahu a služby. T etí strany poskytují obsah a služby            

prost ednictvím sí ových nebo p enosových nástroj , nad kterými nemá spole nost Huawei         

kontrolu. V maximálním rozsahu p ípustném použitelnými právními p edpisy spole nost Huawei         

výslovn  prohlašuje, že neposkytuje odškodn ní a nenese odpov dnost za služby poskytované          

t etími stranami ani za p erušení i ukon ení poskytování obsahu i služeb t etích stran.

Spole nost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru,           

který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná i stažená díla t etích stran v            

jakékoli podob , v etn  textu, obrázk , videí, softwaru apod. Riziko veškerých následk  instalace           

softwaru nebo odesílání i stahování d l t etích stran, v etn  nekompatibility softwaru a tohoto            

produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platform  Android™ s otev eným zdrojovým kódem. Spole nost           

Huawei provedla v této platform  nezbytné zm ny. Z tohoto d vodu nemusí tento produkt            

podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, p ípadn  nemusí být          

tento produkt kompatibilní se softwarem t etích stran. Pokud jde o veškerou takovou           

kompatibilitu, neposkytuje spole nost Huawei žádné záruky, ne iní žádná prohlášení a v t chto           

v cech výslovn  vylu uje veškerou svou odpov dnost.

VYLOU ENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO P ÍRU KY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O P ESNOST,            

SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO P ÍRU KY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH P EDPIS  SE          

NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVN  UVEDENÉ ANI ML KY        

P EDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA P EDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO       

KONKRÉTNÍ Ú EL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍ E P ÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH P EDPIS  NENESE         

SPOLE NOST HUAWEI ODPOV DNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEP ÍMÉ NEBO        

NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ P ÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT,            

ZTRÁTU DOBRÉ POV STI NEBO ZTRÁTU O EKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU            

TAKOVÉ ZTRÁTY P EDVÍDATELNÉ I NEP EDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOV DNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOV DNOST ZA ŠKODY NA          

ZDRAVÍ V ROZSAHU, V N MŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ P EDPISY)          

SPOLE NOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKT  POPSANÝCH V TÉTO P ÍRU CE JE          

OMEZENA NA ÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM P I KOUPI TOHOTO PRODUKTU.
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Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní p edpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu,            

op tovnému vývozu nebo dovozu produktu zmín ného v této p íru ce, v etn  obsaženého          

softwaru a technických dat, si musí opat it veškerá pot ebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údaj

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si p e tete zásady ochrany osobních            

údaj  na webu http://consumer.huawei.com/privacy-policy.




