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Kým začnete, prečítajte si tieto základné informácie 
 
Zásady bezpečnosti 
 
Prečítajte si zásady bezpečnosti, aby ste dokázali garantovať správne používanie svojho 
mobilného telefónu. 
 
Napriek tomu, že zo svojej podstaty ide o robustné zariadenie, predchádzajte nárazom, 
hádzaniu, pádom, pomliaždeniu, ohýbaniu a perforácii vášho mobilného telefónu. 
 
Mobilný telefón nepoužívajte vo vlhkom prostredí, napr. v kúpeľni. Nedovoľte, aby došlo k 
vedomému ponoreniu alebo umývaniu telefónu v kvapaline. 
 
Mobilný telefón nezapínajte, keď je používanie telefónov zakázané, prípadne keď by telefón 
mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečnú situáciu. 
 
Mobilný telefón nepoužívajte počas jazdy. 
 
Dodržiavajte všetky pravidlá a nariadenia platné v nemocniciach a zdravotníckych 
zariadeniach. V blízkosti lekárskych prístrojov mobilný telefón vypínajte. 
 
Telefón vypínajte aj v lietadle. Telefón môže rušiť riadiace zariadenia lietadla. 
 
Mobilný telefón vypínajte v blízkosti mimoriadne presných elektronických zariadení. Telefón 
môže vplývať na výkon týchto zariadení. 
 
Mobilný telefón ani jeho príslušenstvo sa nepokúšajte rozoberať. Na servis a výkon opráv má 
oprávnenie len kvalifikovaný personál. 
 
Mobilný telefón ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do zásobníkov so silným 
elektromagnetickým poľom. 
 
Do blízkosti mobilného telefónu neumiestňujte ukladacie médiá. Vlnenie z mobilného 
telefónu môže vymazať údaje, ktoré sú na ňom uložené. 
 
Mobilný telefón neklaďte na miesta s vysokou teplotou ani ho nepoužívajte na miestach s 
horľavými plynmi, ako sú čerpacie stanice. 
 
Mobilný telefón a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí. Nedovoľte deťom 
používať mobilný telefón bez dozoru. 
 
Používajte len schválené batérie a nabíjačky, aby ste zabránili riziku výbuchu. 
 
Dodržiavajte všetky zákony a nariadenia o používaní bezdrôtových zariadení. Pri používaní 
bezdrôtového zariadenia rešpektujte súkromie a práva iných osôb. 
 
Mobilný telefón nepoužívajte v lietadlách, nemocnici, na čerpacích staniciach ani 
profesionálnych garážach. 
 
V prípade pacientov s medicínskymi implantátmi (srdce, inzulín atď.) držte mobilný telefón 15 
cm od implantátu a počas hovoru telefón držte na opačnej strane implantátu. 
 



Pri používaní USB kábla dôsledne dodržiavajte všetky príslušné pokyny v tejto príručke. V 
opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu mobilného telefónu alebo PC. 



 

Právna poznámka 
 
 © 2015 Caterpillar. Všetky práva vyhradené. 
 
 Označenia CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT a ich príslušné logá, dizajn 
„Caterpillar Yellow“ a „Power Edge“ a korporátna a produktová identita použité v tomto 
dokumente sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú byť použité bez povolenia. 
 
 Bullitt Mobile Ltd je nadobúdateľom licencie od Caterpillar Inc. 
 
 Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom 
príslušných vlastníkov. 
 
 Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovať ani prenášať v žiadnej podobe 
a žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caterpillar 
Inc. 
 
 Produkt charakterizovaný v tejto príručke môže obsahovať softvér chránený 
autorskými právami, ktorý sa používa na licenčnom základe. Zákazníci nebudú žiadnym 
spôsobom reprodukovať, distribuovať, modifikovať, dekompilovať, rozkladať, dešifrovať, 
extrahovať, uplatňovať praktiky reverzného inžinierstva, poskytovať formou lízingu, 
postupovať ani ďalej licencovať spomínaný softvér ani hardvér, pokiaľ takéto obmedzenia nie 
sú zo zákona zakázané alebo takéto konanie nebolo schválené príslušnými držiteľmi 
autorských práv na licenčnom základe. 
 

Oznámenie 
 
 Niektoré funkcie produktu a príslušenstva charakterizované v tomto dokumente 
závisia od nainštalovaného softvéru, kapacity a nastavení lokálnej siete a nemusia byť 
aktivované alebo môžu byť obmedzené prevádzkovateľmi lokálnej siete alebo 
poskytovateľmi sieťových služieb. Z uvedeného dôvodu charakteristiky uvedené v tomto 
dokumente nemusia presne zodpovedať produktu a príslušenstvu, ktoré ste si zakúpili. 
 
 Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo špecifikácií 
obsiahnutých v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia a iných záväzkov. 
 
 Výrobca nenesie zodpovednosť za legitímnosť ani kvalitu produktov, ktoré nahráte 
alebo si stiahnete prostredníctvom tohto mobilného telefónu (okrem iného) vrátane textu, 
obrázkov, hudby, filmov a nezabudovaného softvéru s ochranou autorských práv. Akékoľvek 
dôsledky vyvstávajúce z inštalácie alebo používania vyššie uvedených produktov na tomto 
mobilnom telefóne budete znášať vy sami. 
 

ŽIADNA ZÁRUKA 
 
 Obsah tejto príručky sa poskytuje „v danom stave“. Okrem požiadaviek príslušnej 
legislatívy sa v spojitosti s presnosťou, spoľahlivosťou a obsahom tejto príručky neposkytujú 
záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo odvodené, okrem iného vrátane odvodených 
záruk na predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel. 
 



 V maximálnom zo zákona povolenom rozsahu nebude výrobca v žiadnom prípade 
niesť zodpovednosť za akékoľvek špeciálne, dôsledkové, nepriame ani náhodné škody ani 
ušlý zisk či stratené zákazky, výnosy, dáta, goodwill či očakávané úspory. 
 

Nariadenia pre import a export 
 
 Zákazníci budú dosahovať súlad so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami pre 
export a import a zaobstarajú si všetky nevyhnutné vládne povolenia a licencie, aby mohli 
exportovať, ďalej exportovať alebo importovať produkt uvedený v tejto príručke vrátane v 
ňom obsiahnutého softvéru a technických údajov. 
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Víta vás smartfón Cat® S30 
 
 4G smartfón S30 je navrhnutý na používanie v exteriéroch a je koncipovaný tak, aby dokázal 
odolať používaniu v nehostinných podmienkach. Disponuje certifikáciou podľa najvyššieho 

priemyselného štandardu pre odolnosť – IP68 – to znamená, že je vodotesný a displej sa dá 
obsluhovať aj mokrými prstami. Je vybavený špičkovým sklom odolným voči poškriabaniu, je 
prachuvzdorný a dokáže odolať pádu z výšky do 1,8 m. V jeho výbave nájdete aj štvorjadrový (1,1 

GHz) procesor s najnovšou verziou Androidu™5.1 (Lollipop) s prístupom k službe Google Play™. 

Znamená to, že telefón nerobí žiadne kompromisy medzi výkonom a mierou poskytovanej ochrany. 
 Model S30 okrem odolných dizajnových charakteristík ponúka aj aplikácie na zvýšenie 
výkonu, ktoré vám umožňujú vychutnať si prehľadávanie webu, výmenu textových správ, počúvanie 
hudby a mnoho ďalších aktivít s vysokou kapacitou batérie a pamäťovou kapacitou s možnosťou 
rozšírenia do 64 GB. 
 

Oboznámenie sa s mobilným telefónom 
 
 Telefón na prvý pohľad 
 
1. Predná kamera 
2. Slúchadlo 
3. Zadná kamera 
4. Mikrofón/reproduktor 
5. LED blesk 
6. Priečinok na kartu MicroSD 
7. Priečinok na nano SIM kartu 
8. Tlačidlá hlasitosti/fotoaparátu 
9. Port na pripojenie slúchadiel 
10. Tlačidlo Späť 
11. Tlačidlo posledných aplikácií 
12. Tlačidlo Domov 
13. Programovateľné tlačidlo 
14. Tlačidlo napájania 
 

POHĽAD SPREDU 
 
§§§ 
 
POHĽAD ZOZADU 
 
§§§ 
 

Základné funkcie na dosah ruky 
 
Tlačidlo napájania • Stlačením zapnite mobilný telefón. 

• Stlačením a podržaním otvorte ponuku s možnosťami mobilného 

telefónu. 

• Stlačením uzamknite alebo prebuďte obrazovku, keď je váš telefón 
zapnutý. 

Tlačidlo Domov • Stlačením v ľubovoľnom okamihu zobrazíte domovskú obrazovku. 

• Dlhým stlačením tlačidla Domov zobrazíte ikonu Google™. 
Dotykom ikony na displeji spustíte vyhľadávanie Google alebo Google 



Now™. 

Tlačidlo posledných 
aplikácií 

Stlačením zobrazíte naposledy používané aplikácie. 

Tlačidlo Späť • Stlačením zobrazíte predchádzajúcu obrazovku, na ktorej ste 
pracovali. 

• Slúži na zatvorenie klávesnice na obrazovke. 

Tlačidlá 
hlasitosti/fotoaparátu 

Keď sa nachádzate v aplikácii fotoaparátu, stlačením tlačidiel 
hlasitosti/fotoaparátu môžete okamžite nasnímať fotografie. Tlačidlá 
hlasitosti/fotoaparátu majú aj iné funkcie, pokiaľ sa práve nepoužíva 
aplikácia fotoaparátu. 

• Hlasitosť – Stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (ll2) zvýšite 

hlasitosť. Stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (ll3) znížite hlasitosť. 

• Snímka obrazovky – súčasne stlačte tlačidlá napájania a 

zníženia hlasitosti (ccc + ll3). 
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Základy obsluhy mobilného telefónu 
 
 Inštalácia pamäťovej karty 
 
 1. Otvorte kryt priečinka na kartu microSD. 
 

§§§ 
 
 2. Podľa znázornenia vložte kartu microSD. 
 

§§§ 
 
 Poznámka: 

 • Kartu microSD vkladajte so zlatými kontaktmi smerom nahor a zatláčajte ju dnu, kým 
nezaznie zreteľné cvaknutie. 

 • Ak chcete odstrániť kartu microSD, zatlačte okraj pamäťovej karty a potom uvoľnite. 

 • Na kartu microSD nepôsobte nadmernou silou, aby nedošlo k poškodeniu karty alebo 

priečinka. 
 

 Inštalácia nano SIM kariet 
 
 1. Otvorte kryt priečinka na SIM kartu. 
 

§§§ 
 
 2. Vytiahnite vložku na SIM kartu. 
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3. Nano SIM karty vložte do vložky na SIM kartu podľa znázornenia na vodidle vložky. 
 

§§§ 
 
4. Vložku so SIM kartou zasuňte do priečinka na SIM kartu. 
 
Poznámka: 

• Nano SIM karty umiestnite do vložky na SIM karty so zlatými kontaktmi na kartu SIM smerom 

nahor a potom vložku zatláčajte dnu, kým nezaznie cvaknutie. 

• Ak chcete vybrať nano SIM karty, stlačte vložku dovnútra, rýchlo uvoľnite a vložku vyberte 

vytiahnutím. Potom odstráňte nano SIM karty. 
 

Nabíjanie batérie 
 
Telefón S30 má vstavanú batériu. Postup nabíjania batérie: 
 
1. USB kábel dodávaný s mobilným telefón pripojte k nabíjačke. 
 
 Poznámka: 

 Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Cat®. Neschválené zariadenia 
môžu spôsobiť poškodenie zariadenia a výbuch batérií. 
 
2. Otvorte kryt USB portu. Pripojte USB kábel k USB portu vášho telefónu. 
 
 Poznámka: 
 Pri pripájaní USB kábla dávajte pozor, aby ste nevyvíjali nadmerný tlak. 
 Dávajte pozor na správnosť orientácie koncovky. V prípade pokusu o nesprávne zavedenie 
konektora môže dôjsť k poškodeniu, na ktoré sa záruka nevzťahuje. 
 

§§§ 
 
3. USB pripojte k príslušnej koncovke napájania striedavým prúdom a vykonajte bezpečné 
pripojenie k napájaciemu zdroju. 
4. Keď sa nabíjanie dokončí, odpojte konektor od zariadenia a potom odpojte nástennú 
nabíjačku. 
 
Poznámka: 
Ak je batéria úplne vybitá, ikona nabíjania sa môže zobraziť až po niekoľkých minútach. 
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 Dôležité informácie o batérii 
 
 Pokiaľ sa batéria používala dlhý čas, mobilný telefón sa nemusí dať nabiť okamžite po 
zahájení nabíjania batérie. Kým sa pokúsite zapnúť telefón, batériu nechajte niekoľko minút nabíjať pri 
vypnutom telefóne. Počas tohto obdobia sa na obrazovke nemusí zobrazovať animácia nabíjania. 
 
 Čas nevyhnutný na nabitie batérie závisí od teploty prostredia a veku batérie. 
 
 Keď je hladina nabitia batérie nízka, z telefónu zaznie výstraha a zobrazí sa kontextová výzva. 
Keď je batéria takmer úplne vybitá, telefón sa automaticky vypne. 
 

Zapnutie a vypnutie mobilného telefónu 
 
 Zapnutie mobilného telefónu 
 
 Stlačte tlačidlo napájania (ccc). 

 
 Po prvom zapnutí telefónu sa zobrazí uvítacia obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a 
dotykom ikony Spustiť pokračujte v procese nastavovania. 
 
 Poznámka: 
 Pokiaľ máte na svojej SIM karte zapnutú ochranu osobným identifikačným číslo (PIN), ešte 
pred uvítacou obrazovkou sa vám zobrazí výzva na zadanie vášho kódu PIN. Na vykonanie 
konfiguračného procesu sa vyžaduje Wi-Fi alebo dátové pripojenie. 
 
 Následne sa zobrazí výzva na prihlásenie sa do existujúceho konta Google alebo zriadenie si 
nového konta a dokončenie konfiguračného procesu. 
 
 Poznámka: 
 Proces konfigurácie konta môžete preskočiť a vykonať ho kedykoľvek neskôr. Konto Google je 
nevyhnutným predpokladom využívania niektorých služieb Google, ktoré máte k dispozícii na svojom 
zariadení. 
 

 Vypnutie mobilného telefónu 
 
 1. • Stlačením a podržaním tlačidla Napájanie otvorte ponuku s 
možnosťami mobilného telefónu. 
 2. Dotknite sa položiek Vypnúť. 
 

Oboznámenie sa s domovskou obrazovkou 
 
 Po prihlásení alebo zapnutí telefónu sa zobrazí domovská obrazovka. Domovská obrazovka je 
východiskový bod, z ktorého máte možnosť prístupu ku všetkým funkciám telefónu. Zobrazujú sa tu 
ikony aplikácií, widgety, skratky a iné funkcie. Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť rôznymi 
tapetami a môžete na nej nechať zobraziť položky, ktoré si sami vyberiete. 
 

 Domovská obrazovka je vybavená ikonou zavádzacej aplikácie (ddd). Jej dotykom 
zobrazíte a môžete spúšťať nainštalované aplikácie (appky). 
 
 Poznámka: 
 Dlhé stlačenie prázdneho miesta na domovskej obrazovke vyvolá spustenie skratky, ktorá 
vedie k tapetám, widgetom a nastaveniam. 
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Používanie dotykovej obrazovky 
 
 Akcie dotykovej obrazovky 
 
 Dotyk: Dotykom končekom prsta môžete vybrať položku, potvrdiť výber alebo spustiť 
aplikáciu. 
 
 Dotyk a podržanie: Dotknite sa položky končekom prsta a prst nezdvíhajte, kým mobilný 
telefón nezareaguje. Ak chcete napríklad otvoriť ponuku možností pre aktívnu obrazovku, dotknite sa 
obrazovky a podržte ju, kým sa nezobrazí ponuka. 
 
 Potiahnutie prsta: Prst posúvajte po obrazovke vertikálnym alebo horizontálnym smerom. 
Potiahnutím prsta doľava alebo doprava môžete napríklad prechádzať medzi fotografiami. 
 
 Potiahnutie: Dotknite sa požadovanej položky prstom a podržte ju. Položku potiahnite na inú 
časť obrazovky. Potiahnutím môžete ikonu presunúť alebo vymazať. 
 

 Otočenie displeja mobilného telefónu 
 
 Orientácia väčšiny obrazoviek sa bude otáčať spolu s telefónom vždy, keď telefón otočíte z 
režimu na výšku do režimu na šírku a opačne. Pozrite si stranu 33. 
 

Uzamknutie a odomknutie obrazovky 
 
 Uzamknutie obrazovky 
 
 Keď je mobilný telefón zapnutý, stlačením tlačidla Napájanie uzamknete obrazovku. 
Keď je obrazovka uzamknutá, naďalej môžete prijímať správy a hovory. 
 
 Pokiaľ mobilný telefón chvíľu nebudete obsluhovať, obrazovka sa uzamkne automaticky. 
 

 Odomknutie obrazovky 
 
 Stlačením tlačidla Napájanie prebuďte obrazovku. Potom potiahnutím ikony zámky (fff) do 
stredu obrazovky odomknite obrazovku. 
 

 Ak chcete použiť funkciu fotoaparátu priamo z obrazovky uzamknutia, potiahnutím 
ikony fotoaparátu (ggg) doľava spustíte aplikáciu fotoaparátu. 

 

 Ak chcete použiť funkciu telefónu priamo z obrazovky uzamknutia, potiahnutím ikony 
telefónu (hhh) doprava spustíte aplikáciu telefónu. 
 
 Poznámka: 
 Ak ste nastavili uzamykanie obrazovky, zobrazí sa výzva na odomknutie obrazovky. 

Podrobnosti nájdete v časti „Ochrana mobilného telefónu uzamykaním obrazovky“ na strane 35. 
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Displej 
 
Rozvrhnutie displeja 
 
 Oznámenia a stavové informácie 
 
 Stavová lišta sa zobrazuje v hornej časti každej obrazovky. Zobrazuje ikony oznámení, ako sú 
zmeškané hovory alebo prijaté správy (vľavo) a stavové ikony telefónu, ako je stav batérie (vpravo), 
spolu s aktuálnym časom. 
 

Ikona oznámenia {Notification icon} 
Stavové ikony {Status icons} 
 

Stavové ikony  
 
ttt Pripojenie k 3G mobilnej sieti aa5 Režim vibrovania 

uuu Pripojenie ku GPRS mobilnej sieti aa6 Bola určená vaša poloha 

vvv Pripojenie k EDGE mobilnej sieti aa7 Batéria vykazuje veľmi nízku hladinu 

xxx Pripojenie k HDSPA mobilnej sieti aa8 Batéria vykazuje nízku hladinu 

yyy Pripojenie k HDSPA+ mobilnej sieti aa9 Batéria je čiastočne vybitá 

zzz Pripojenie k 4G mobilnej sieti bb1 Batéria na nabitá 

aa1 Prebieha roaming bb2 Batéria sa nabíja 

aa2 Intenzita signálu mobilnej siete bb3 FM rádio je zapnuté 

aa3 Žiaden signál bb4 Režim lietadla 

aa4 Pripojenie k Wi-Fi sieti bb5 Pripojenie k Bluetooth zariadeniu 

 

Ikony oznámení 
 
bb6 Nová e-mailová správa cc4 Zmeškaný hovor 

bb7 Nová multimediálna správa cc5 Hlasitý odposluch je aktivovaný 

bb8 Budík je nastavený cc6 Mikrofón telefónu je stlmený 

bb9 Blížiaca sa udalosť cc7 Preberajú sa údaje 

cc1 Synchronizujú sa údaje cc8 Telefón je pripojený cez USB kábel 

cc2 Problém s prihlásením alebo synchronizáciou cc9 Nová textová správa 

cc3 Nasnímaná bola snímka obrazovky   
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Panel s oznámeniami 
 
  Mobilný telefón vás upozorní, keď prijmete novú správu alebo sa blíži nejaká udalosť. 

Panel s oznámeniami vás informuje aj o budíkoch a nastaveniach – napríklad keď je aktivovaný budík. 

Ak chcete zobraziť operátora bezdrôtovej siete alebo správu, pripomienku či oznámenie o udalosti, 
otvorte panel s oznámeniami. 
 

 Otvorenie panelu s oznámeniami 
 
 1. Keď sa na paneli s oznámeniami zobrazí ikona nového oznámenia, dotknite sa panelu 
s oznámeniami a potom potiahnutím nadol otvorte panel s oznámeniami. 
 2. Dotykom oznámenia otvorte príslušnú aplikáciu. 
 

 Zatvorenie panelu s oznámeniami 
 
 Ak chcete priamo zavrieť oznámenie (bez zobrazenia), stačí sa dotknúť oznámenia, podržať 
ho a potiahnuť ho k ľavému alebo pravému okraju obrazovky. 
 
 Ak chcete zavrieť panel s oznámeniami, posuňte spodný okraj panela nahor. 
 

Ikony skratiek 
 
 Pridanie novej položky na obrazovku 
 
 1. Na domovskej obrazovke dotykom ikony ddd zobrazte všetky aplikácie. 
 2. Ak chcete pridať položku, ikonu aplikácie potiahnite na špecifickú domovskú 
obrazovku. 
 

 Presunutie položky na obrazovke 
 
 1. Dotknite sa ikony aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona 
nezväčší. 
 2. Bez toho, aby ste zdvihli prst, ťahajte ikonu na požadované miesto na obrazovke a 
potom prst uvoľnite. 
 
 Poznámka: 
 Na paneli domovskej obrazovky musí byť dostatok miesta na príslušnú ikonu. 
 

 Odstránenie položky z obrazovky 
 1. Dotknite sa ikony aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona 
nezväčší. 

 2. Prst nedvíhajte a položku ťahajte na ikonu Odstrániť 

 3. Keď sa farba položky zmení na červenú, uvoľnením prsta položku odstráňte z 
domovskej obrazovky. 
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 Widgety 
 
 Widget vám umožňuje zobraziť náhľad alebo používať aplikáciu. Widgety môžete na 
domovskú obrazovku umiestniť v podobe ikon alebo náhľadových okien. V telefóne je predvolene 
nainštalovaných niekoľko widgetov. Ďalšie môžete prevziať z lokality Google Play. Postup pridania 
widgetu na niektorú z obrazoviek: 
 
 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite ľubovoľného voľného miesta a podržte ho. 

 2. Dotykom položky WIDGETY zobrazte dostupné widgety. 

 3. Ak chcete pridať položku, požadovaný widget potiahnite na špecifickú domovskú 
obrazovku. 
 

Priečinky 
 
 Vytvorenie priečinka 
 
 Potiahnite ikonu alebo skratku aplikácie a pustite ju na iné podobné aplikácie. 
 

 Premenovanie priečinka 
 
 1. Dotykom otvorte priečinok. 
 2. Na paneli záhlavia priečinka zadajte nový názov priečinka. 

 3. Keď skončíte, dotknite sa tlačidla Spať. 
 

Tapety 
 
 Zmena tapety 
 
 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite ľubovoľného voľného miesta a podržte ho. 

 2. Dotknite sa položky TAPETY. 

 3. Rolujte v dostupných možnostiach a nastavte požadovanú tapetu. 

 4. Dotykom položky Nastaviť tapetu nastavte požadovanú tapetu ako tapetu pre 

domovskú obrazovku. 
 

Prenos médií z/do mobilného telefónu 
 
 Prenášajte svoju obľúbenú hudbu a obrázky medzi mobilným telefónom a PC v režime MTP 
mediálneho zariadenia. 
 
 1. Mobilný telefón pripojte k PC pomocou USB kábla a s aktivovaným režimom MTP. 
 2. Váš telefón by sa mal zobraziť ako odnímateľné zariadenie a mal by zobrazovať 
internú pamäť. Ak je vložená pamäťová karta, zobraziť by sa mala aj SD karta. 
 
 Poznámka: 
 Ak používate MAC, budete potrebné prevziať ovládače na adrese: 
http://www.android.com/filetransfer/ 
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Používanie režimu lietadla 
 
 Na niektorých miestach sa od vás môže vyžadovať, aby ste vypli bezdrôtové pripojenia 

telefónu. Namiesto vypnutia celého zariadenia môžete telefón nastaviť do režimu lietadla. 

 

 1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania. 

 2. Dotknite sa režimu lietadla v ponuke možností. 
 

 Alebo pomocou aplikácie Nastavenia prejdite do ponuky Bezdrôtové siete a vyberte 
položku Režim lietadla. 
 

Telefón 
 
 Hovor môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi. Číslo môžete vytočiť alebo ho vybrať v zozname 
kontaktov, na webovej stránke alebo z dokumentu, ktorý obsahuje telefónne číslo. Počas 
prebiehajúceho hovoru môžete buď prijať prichádzajúce hovory, alebo ich odoslať do hlasovej 
schránky. Taktiež môžete zriadiť konferenčné hovory s niekoľkými účastníkmi. 
 
 Poznámka: 
 U sieťového operátora sa informujte, či podporuje konferenčné hovory a koľkých účastníkov 
môžete pridať. 
 

Uskutočnenie hovoru 
 
 Ak chcete uskutočniť hovor, môžete použiť aplikáciu Telefón, prípadne vybrať číslo 
pod položkou Kontakty alebo Denník hovorov. 

 

 Počas prebiehajúceho hovoru sa môžete dotykom tlačidla Domov vrátiť na domovskú 
obrazovku a používať iné funkcie. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, panel s 

oznámeniami potiahnite nadol a dotknite sa položky Prebiehajúci hovor. 
 

 Uskutočnenie hovoru z panelu vytáčania 
 
 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky iii. Potom dotykom položky sss 

zobrazte panel vytáčania. 
 
  Poznámka: 

  Do aplikácie Telefón môžete prejsť aj dotykom položky ddd a potom položky Telefón 

(iii). 
 
 2. Dotykom príslušných číselných tlačidiel zadajte telefónne číslo. 
 
  Tip: Váš mobilný telefón podporuje funkciu SmartDial, ktorá spočíva v tom, že po 
dotyku tlačidiel na paneli vytáčania telefón automaticky vyhľadáva v kontaktoch a zobrazuje 
vyhovujúce výsledky na základe presnosti zhody. Ak chcete zobraziť viac možných zhôd, zavrite 
klávesnicu. 
 

 3. Po zadaní čísla alebo výbere kontaktu sa dotknite položky jjj. 
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 Uskutočnenie hovoru spod položky Kontakty 
 
 1. Na domovskej obrazovke dotykom ikony mmm zobrazte zoznam kontaktov. Ak 
sa už nachádzate na paneli vytáčania, dotykom položky Všetky kontakty zobrazte zoznam 
kontaktov. 
 
  Poznámka: 

  Do aplikácie Kontakty môžete prejsť aj dotknutím sa položky ddd a potom položky 

Kontakty (mmm). 
 
 2. V zozname sa dotknite kontaktu, ktorému chcete zavolať. 
 3. Dotknutím sa telefónneho čísla zavolajte príslušnému kontaktu. 
 

 Uskutočnenie hovoru z denníka hovorov 
 
 1. Dotknite sa položiek ddd > Telefón (iii). Potiahnutím prsta po obrazovke 
prejdite na kartu NAJNOVŠIE. Zobrazí sa vám zoznam ostatných hovorov. Ak sa vám nepodarí 
nájsť požadovaný kontakt, ťuknutím na položku Zobraziť kompletnú históriu hovorov zobrazíte 

celú históriu hovorov. 

 2. Dotknite sa kontaktu v zozname a ťuknutím na položku ZAVOLAŤ SPÄŤ 

uskutočnite hovor. 
 

Prijatie a odmietnutie hovoru 
 
 Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru 
 
 Keď vám niekto volá, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hovoru s ID volajúceho a 
ďalšími informáciami o volajúcom, ktoré ste vložili do aplikácie Kontakty. 
 

 • Ak chcete prijať hovor, dotknite sa položky jjj a potiahnite ju doprava (iii). 
 • Ak chcete odmietnuť hovor, dotknite sa položky jjj a potiahnite ju doľava (kkk). 

 • Ak chcete odmietnuť hovor a odoslať správu priamo volajúcemu, dotknite sa položky 

jjj, potiahnite ju nahor (dd1) a vyberte jednu z dostupných šablón správ, prípadne po dotyku položky 
Napíšte vlastnú... vytvorte vlastnú správu. 
 
  Poznámka: 

  Keď sa dotknete položky jjj, položka zmizne z obrazovky. 
 

 Ukončenie hovoru 
 
 Ak chcete zavesiť, počas hovoru sa dotknite položky lll. 
 

Ďalšie operácie počas hovoru 
 
 Uskutočnenie konferenčného hovoru 
 
 Ak vám niekto zavolá počas už prebiehajúceho hovoru, druhý hovor môžete pripojiť k už 
prebiehajúcemu hovoru. Táto funkcia je tiež známa pod názvom konferenčný hovor. Taktiež môžete 
zriadiť konferenčný hovor s niekoľkými účastníkmi. 
 
 Poznámka: 



 U sieťového operátora sa informujte, či podporuje konferenčné hovory a koľkých účastníkov 
môžete pridať. 
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 1. Ak chcete iniciovať konferenčný hovor, vytočte číslo prvej osoby, ktorej chcete 

zavolať. Počas prebiehajúceho hovoru sa dotknite položky ii2. 

 2. Dotknite sa položky Pridať hovor a zadajte telefónne číslo osoby, ktorú chcete 
zapojiť do konverzácie. 

 3. Dotknite sa položky ll4 alebo vyberte niekoho v časti Denník hovorov alebo 
Kontakty. Prvý hovor sa automaticky podrží na linke. 

 4. Po pripojení druhého hovoru sa dotknite položky ii2 a ťuknite na položku Zlúčiť 
hovory. 

 5. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, dotknite sa položky ii2 a opakujte kroky 2 až 4. 

 6. Ak chcete ukončiť konferenčný hovor a všetkých odpojiť, dotknite sa položky 

lll. 
 

 Prepínanie medzi hovormi 
 
 Ak vám niekto zavolá počas už prebiehajúceho hovoru, medzi týmito dvomi hovormi môžete 
prepínať. 
 
 1. Keď máte dva aktívne hovory, dotknite sa mena kontaktu alebo telefónneho čísla v 
ľavom dolnom rohu displeja. 
 2. Aktuálny hovor sa podrží na linke a vy budete prepojený na druhý hovor. 
 

Používanie denníka hovorov 
 
 Denník hovorov obsahuje zoznam hovorov, ktoré ste vytočili, prijali alebo zmeškali. Pomocou 
denníka hovorov môžete rýchlo vyhľadať číslo, na ktoré ste nedávno volali, prípadne pridať 
prichádzajúce číslo do svojho zoznamu kontaktov. 
 

 Uloženie položky do kontaktov 
 
 1. Dotknite sa položky iii na domovskej obrazovke a potom sa dotknite položky ii2. 

 2. Dotknite sa položky História hovorov. 

 3. Dotknite sa ikony položky, ktorú chcete pridať. Napríklad ooo. 

 4. Dotknite sa položky qqq. 

 5. Položku buď začleňte do existujúceho kontaktu alebo sa dotknite položky 

Vytvoriť nový kontakt (ppp). 
 

 Odstránenie položky zo zoznamu 
 
 1. Dotknite sa položky iii na domovskej obrazovke a potom sa dotknite položky ii2. 

 2. Dotknite sa položky História hovorov. 

 3. Dotknite sa ikony položky, ktorú chcete vymazať. Napríklad ooo. 

 4. Dotknite sa položky ii2. 

 5. Dotknite sa položky Vymazať. 

 6. Dotykom tlačidla OK potvrďte, že chcete vymazať kontakt. 
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 Vyčistenie denníka hovorov 
 
 1. Dotknite sa položky iii na domovskej obrazovke a potom sa dotknite položky ii2. 

 2. Dotknite sa položky História hovorov. 

 3. Dotknite sa položiek ii2 > Vymazať denník hovorov. 

 

Kontakty 
 
 Aplikácia Kontakty vám umožňuje uložiť a spravovať informácie, ako sú telefónne čísla a 
adresy vašich kontaktov. Po uložení kontaktných údajov do svojho mobilného telefónu týmto získate 
jednoduchý prístup k ľuďom, s ktorými chcete komunikovať. 
 

 Spustenie aplikácie Kontakty 
 
 Ak máte nový telefón a zatiaľ ste nepridali žiadne kontakty, v aplikácii Kontakty sa zobrazí 
hlásenie, ktoré vás vyzýva, aby ste začali do mobilného telefónu pridávať kontakty. 
 
 Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto: 

  • Dotknite sa položky mmm na domovskej obrazovke. 

  • Dotknite sa položky ddd a potom položky Kontakty (mmm). Potiahnite prst 
na obrazovke doľava, aby ste sa dostali na kartu VŠETKY KONTAKTY. 

  • Dotknite sa položky iii na domovskej obrazovke a potom potiahnutím prsta po 
obrazovke doľava prejdite na kartu VŠETKY KONTAKTY. 
 
 Všetky vaše kontakty sa zobrazia zoradené podľa abecedy v rolovacom zozname. 
 

 Kopírovanie kontaktov 
 
 Kontakty môžete skopírovať zo SIM karty alebo interného úložiska. 
 

 1. V zozname kontaktov sa dotknite položky ii2 > Import a export. 
 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: 
 

  • Postup importu kontaktov zo SIM karty: 

   Dotknite sa položky Importovať zo SIM karty a rozhodnite sa, či 
chcete vytvoriť kontakty v konte telefónu alebo konte Google. Potom vyberte kontakty, ktoré 

chcete importovať. 

  • Postup importu kontaktov z interného úložiska: 

   Dotknite sa položky Importovať zo SIM karty a rozhodnite sa, či 
chcete vytvoriť kontakty na konte telefónu alebo konte Google. Potom vyberte typ výberu 
súbor vCard > vyberte súbor vCard na import > OK. 
 

 Zálohovanie kontaktov 
 
 Kontakty môžete skopírovať na SIM kartu alebo do interného úložiska. 
 

 1. V zozname kontaktov sa dotknite položky ii2 > Import a export. 
 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: 
 

  • Postup exportu kontaktov na SIM kartu: 



   Dotknite sa položky Exportovať na SIM kartu. Vyberte kontakty na export. 

Keď sa dokončí výber, dotknite sa položkyrrr. 
 
  Poznámka: 

  Ak chcete vybrať všetky kontakty, dotknite sa položky ii2 a označte možnosť 
Všetky. 
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  • Postup exportu kontaktov do interného úložiska: 

   Dotknite sa položky Exportovať do úložiska. Vyberte kontakty na export. 

Keď sa dokončí výber, dotknite sa položkyrrr. Keď sa zobrazí hlásenie s potvrdením, pokračujte 
dotykom položky OK. 
 
   Poznámka: 

   Ak chcete vybrať všetky kontakty, dotknite sa položky ii2 a označte 
možnosť Všetky. 
 

 Pridanie kontaktu 
 
 1. V zozname kontaktov dotykom položky qqq pridajte nový kontakt. 
 2. Zadajte názov kontaktu a potom pridajte podrobné informácie, ako je telefónne číslo 
alebo adresa. 

 3. Keď skončíte, dotykom položky Pridať nový kontakt uložte kontaktné údaje. 
 

 Pridanie kontaktu medzi obľúbené 
 
 1. Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete pridať medzi obľúbené. 

 2. Dotknite sa položky ii5 vedľa mena a farba ikony sa zmení na bielu (ii6). 
 

 Vyhľadanie kontaktu 
 
 1. V zozname kontaktov dotykom položky jj2 vyhľadajte kontakt. 
 2. Zadajte meno kontaktu, ktorý hľadáte. Počas písania sa kontakty s vyhovujúcimi 
menami budú zobrazovať v poli vyhľadávania. 
 

 Úprava kontaktu 
 
 Uložené informácie kontaktu môžete kedykoľvek zmeniť. 
 
 1. V zozname kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorého údaje chcete upraviť. 

 2. Dotknite sa položky jj4. 

 3. Vykonajte požadované zmeny kontaktných údajov a dotknite sa položky 

Upraviť kontakt. Ak chcete zrušiť všetky vykonané zmeny kontaktných údajov, dotknite sa 
tlačidla Späť. 

 

Komunikácia s vašimi kontaktmi 
 
 Na karte Všetky kontakty alebo Obľúbené môžete rýchlo zavolať, prípadne zaslať textovú 
správu (SMS) alebo multimediálnu správu (MMS) na predvolené telefónne číslo kontaktu. Otvorením 
podrobností môžete taktiež zobraziť zoznam všetkých spôsobov na komunikáciu s príslušným 
kontaktom. Táto časť charakterizuje, ako komunikujete s kontaktom počas prehliadania zoznamu 
kontaktov. 
 

 Komunikácia s kontaktom 
 
 1. V zozname kontaktov sa dotknite kontaktu, s ktorým chcete komunikovať. 
 2. Na obrazovke podrobností kontaktu, môžete vykonať jednu z nasledujúcich operácií: 

  • Dotykom telefónneho čísla uskutočnite hovor. 

  • Dotykom položky ff2 odošlite správu. 
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 Odstránenie kontaktu 
 
 1. V zozname kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete vymazať. 

 2. Dotknite sa položky ii3 > Vymazať. 

 3. Dotykom tlačidla OK potvrďte, že chcete vymazať kontakt. 
 

Používanie klávesnice na obrazovke 
 
 Zobrazenie panelu klávesnice 
 
 Text zadávajte pomocou klávesnice na obrazovke. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu 
automaticky. V iných môžete klávesnicu otvoriť dotykom textového poľa. 
 

  • Ak chcete otvoriť klávesnicu, dotknite sa priestoru, kam chcete písať text. 

Dotykom tlačidla Späť skryte klávesnicu. 
 

 Používanie klávesnice s rozložením na šírku 
 
 Pokiaľ sa vám klávesnica javí ako nepohodlná alebo sa vám ťažko používa, mobilný telefón 
otočte na šírku. Obrazovka zobrazí klávesnicu orientovanú na šírku, vďaka čomu získate širšie 
rozloženie klávesnice. 
 

 Prispôsobenie nastavení klávesnice 
 
 1. Dotknite sa položiek ddd > Nastavenia (jj7) > Jazyk a vstup. 
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov: 
 

  • Dotknite sa možností Klávesnica Google, ak chcete prispôsobiť nastavenia 
klávesnice Google. 

  • Dotknite sa položky Klávesnica SwiftKey a podľa pokynov na obrazovke 
nakonfigurujte nastavenia predikcie ďalšieho slova klávesnice SwiftKey, automatické opravy, písanie 
ťahaním prsta a ďalšie funkcie. 
 

Správy 
 
 Aplikácia Správy vám umožňuje realizovať výmenu textových správ (SMS) a multimediálnych 
správ (MMS) s kýmkoľvek, kto využíva telefón podporujúci správy SMS alebo MMS. Pomocou 
aplikácie E-mail môžete čítať a odosielať e-maily. 
 

SMS a MMS 
 
 Otvorenie aplikácie Správy 
 
 Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto: 

  • Dotknite sa položky ff3 na domovskej obrazovke. 

  • Dotknite sa položiek ddd > Správy (ff3). 
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Vytvorenie a odoslanie textovej správy 
 
Otvorí sa okno Správy, kde môžete vytvoriť novú správu alebo otvoriť aktívne vlákno správ. 

 

1. Dotykom položky ii7 vytvorte novú textovú alebo multimediálnu správu, prípadne dotykom 
otvorte existujúce vlákno správ. 

2. Zadajte telefónne číslo do poľa Príjemca. Počas zadávania telefónneho čísla sa budú 
zobrazovať vyhovujúce kontakty. Môžete sa dotknúť odporúčaného príjemcu alebo pokračovať v 
zadávaní telefónneho čísla. 
3. Po dotyku textového poľa zloženie začnite zadávať správu. 

 Ak sa dotknete tlačidla Späť počas písania správy, správa sa uloží ako koncept v zozname 
správ. K písaniu sa môžete vrátiť dotykom správy. 

4. Keď skončíte, dotknite sa položky dd2. 
 
Poznámka: 
Odpovede sa zobrazujú v okne. Keď zobrazíte alebo odošlete ďalšie správy, vytvorí sa vlákno správ. 
 

Vytvorenie a odoslanie multimediálnej správy 
 
1. Na obrazovke správ sa dotknite položky ii7. 

2. Zadajte telefónne číslo do poľa Príjemca alebo dotykom položky qqq pridajte telefónne 
číslo zo zoznamu KONTAKTY. 
3. Po dotyku textového poľa zloženie začnite zadávať správu. 

4. Dotknite sa položky ii3 > Pridať predmet a pridajte predmet správy. 
5. Zadajte predmet. 
 Váš mobilný telefón je teraz v režime multimediálnej správy. 

6. Dotknite sa položky dd3 a vyberte typ súboru médií, ktorý chcete pripojiť k správe. 

7. Keď skončíte, dotknite sa položky dd2. 

 

Otvorenie a zobrazenie multimediálnej správy 
 
1. V zozname správ dotykom otvorte vlákno správ. 
2. Dotykom otvorte multimediálnu správu. 
3. Rýchlym potiahnutím prsta nahor alebo nadol zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu 
snímku; 
 

Odpovedanie na správu 
 
1. V zozname správ dotykom otvorte textovú alebo multimediálnu správu. 
2. Po dotyku textového poľa napíšte správu. 

3. Dotknite sa položky dd2. 

 

Prispôsobenie nastavení správ 
 
V zozname správ dotykom položiek ii3 > Nastavenia prispôsobte nastavenia správ. 
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E-mail 
 
 Váš mobilný telefón vám vkladá e-mail na dosah ruky. Pomocou aplikácie E-mail ho môžete 
nakonfigurovať pre najpopulárnejšie e-mailové služby. Tieto typy e-mailových kont sú známe ako 
POP3, IMAP alebo Exchange. 
 

 Otvorenie e-mailu 
 
 Ak chcete otvoriť aplikáciu, dotknite sa položky ddd > E-mail (ff4). 
 

 Pridanie e-mailového konta 
 
 Keď e-mailovú aplikáciu používate po prvýkrát, musíte nakonfigurovať svoje e-mailové konto. 
Sprievodca nastavením e-mailu vám pomôže s konfiguráciou vášho konta pre mnoho populárnych e-
mailových systémov, aby ste si mohli čítať a pracovať s rovnakým e-mailom ako na počítači alebo vo 
webovom prehliadači či s inou e-mailovou aplikáciou. 
 

 1. Spustite aplikáciu E-mail. Pozrite si časť „Otvorenie e-mailu“. 
 2. Zadajte svoju e-mailovú adresu a dotknite sa položky ĎALEJ. 

 3. Zadajte svoje heslo a dotknite sa položky ĎALEJ. 

 
  Zariadenie automaticky prevezme nastavenia e-mailu. 
 

 4. Nakonfigurujte nastavenia frekvencie kontroly schránky na doručené správy a 
dotknite sa položky ĎALEJ. 

 5. Upravte názov konta a v prípade potreby zobrazovacie meno. 
 
  Poznámka: 

  Zobrazovacie meno (Vaše meno) sa uvádza na všetkých odchádzajúcich 
správach. 
  Ak chcete e-mail nastaviť manuálne, dotknite sa položky Manuálne 
nastavenie. 
 
  Poznámka: 

  Ak sa dotknete položky Manuálne nastavenie, kontaktujte poskytovateľa e-
mailových služieb a vyžiadajte si parametre nevyhnutné pre vaše konto (pokiaľ ich 
nepoznáte). 
 
 6. Vyberte protokol e-mailového pripojenia, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám. 
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte všetky údaje servera, používateľské meno, heslo, 

server, port, typ zabezpečenia a ďalšie súvisiace informácie. Pokračujte dotykom položky ĎALEJ. 

 
  Poznámka: 
  Nastavenia vášho konta sa môžu líšiť v závislosti od druhu e-mailovej služby vášho 
konta. Podrobnosti o parametroch nastavenia vám poskytne poskytovateľ služby. 
 

 7. Nakonfigurujte nastavenia frekvencie kontroly schránky na doručené správy a 
dotknite sa položky ĎALEJ. 

 8. Upravte názov konta a v prípade potreby zobrazovacie meno. 
 
  Poznámka: 

  Zobrazovacie meno (Vaše meno) sa uvádza na všetkých odchádzajúcich 
správach. 



  

 9. Dotknite sa položky ĎALEJ. 

  Po úvodnom nastavení sa otvorí vaša e-mailová aplikácia a zobrazí sa obsah 
schránky na doručené správy. 
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Pridanie iných e-mailových kont 
 
1. Po vytvorení vášho prvého e-mailového konta sa dotknite položiek jj8 > Nastavenia. 

2. Dotykom položky Pridať konto vytvorte ďalšie e-mailové konto. 
3. Zopakujte kroky 2 až 9 v časti „Pridanie e-mailového konta“. 
 

Zobrazenie e-mailovej správy 
 
1. Na obrazovke doručených správ dotykom otvorte e-mail. 
2. Ak chcete prejsť na niektorý z priečinkov v e-mailovom konte, dotknite sa poľa na výber konta 
v ľavej hornej časti obrazovky a priečinky pre zvolené konto sa zobrazia pod položkou Všetky 
priečinky. 
 

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy 
 
1. Na obrazovke doručených správ sa dotknite položky jj5. 

 
 Poznámka: 
 Ak chcete prepnúť na iné e-mailové konto, dotknite sa poľa na výber konta v ľavej hornej časti 
obrazovky a potom sa dotknite konta, ktoré chcete zobraziť. 
 

2. V poli Príjemca zadajte e-mailovú adresu príjemcu. 
3. Zadajte predmet a napíšte svoj e-mail. 

4. Ak chcete odoslať prílohu so správou, dotknite sa položky ll5 > Priložiť súbor a potom 
vyberte súbor, ktorý chcete priložiť. 

5. Keď skončíte, dotknite sa položky dd2. 
 

 Ak sa dotknete tlačidla Späť počas písania správy, aktuálna správa sa uloží ako 
koncept. 
 

Odpovedanie na e-mailovú správu 
 
1. Dotknite sa e-mailovej správy, ktorú chcete zobraziť a na ktorú chcete odpovedať. 

2. Po dotyku položky dd4 alebo ii2 > Odpovedať na všetky odpovedajte na e-mailovú správu. 
 

Vymazanie e-mailového konta 
 
1. Dotykom tlačidla Domov sa vráťte späť na domovskú obrazovku. Dotknite sa položiek 

ddd > Nastavenia (gg1). 

2. Dotknite sa položky Kontá a vyberte typ konta, ktorý obsahuje e-mailové konto, ktoré 
chcete vymazať. 
3. Dotknite sa položiek ii2 > Odstrániť účet. Keď sa zobrazí správa s potvrdením, 
pokračujte dotykom položky Odstrániť konto. 

 

Zmena nastavení e-mailového konta 
 
Zmeniť môžete množstvo nastavení konta vrátane toho, ako často sa kontrolujú nové e-maily, ako ste 
upozorňovaný na novú poštu a údaje serverov, ktoré konto využíva na odosielanie a prijímanie pošty. 
 

1. Na obrazovke Prijaté správy dotykom položiek jj8 > Nastavenia prispôsobte nastavenia 
správ. 



2. Ak chcete prispôsobiť nastavenia správy, dotknite sa položky „Všeobecné 
nastavenia“ alebo „e-mailové konto“. 
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 3. Dotknite sa príslušnej položky a zmeňte požadované nastavenia. 
 
 Poznámka: 
 Nastavenia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty vášho konta závisia od druhu e-mailovej 
služby vášho konta: POP3, IMAP alebo Exchange. Nevyhnutné údaje môžete zadať manuálne, 
pričom však vo väčšine prípadov bude potrebné si od poskytovateľa e-mailových služieb vyžiadať 
správne nastavenia pre vaše konto. 
 

Wi-Fi 
 
 Rozhranie Wi-Fi poskytuje bezdrôtový prístup k širokopásmovému internetu. Ak chcete na 
svojom zariadení využívať Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovým prístupovým bodom (hotspotom). 
Prekážky, ktoré bránia v šírení Wi-Fi signálu, budú znižovať jeho intenzitu. 
 

 Zapnutie Wi-Fi 
 
 1. Dotknite sa položiek ddd > Nastavenia (gg1). 

 2. V časti Bezdrôtové siete sa dotknite položky Wi-Fi a nastavte ju na možnosť 
ZAP. 

 

 Pripojenie k bezdrôtovej sieti 
 
 1. Po zapnutí sa dotknite položky Wi-Fi. 

 2. Zobrazí sa zoznam rozpoznaných sietí Wi-Fi. Dotknite sa siete Wi-Fi, ku ktorej sa 
chcete pripojiť. 

 3. Ak zvolíte otvorenú sieť, automaticky budete pripojený k sieti. Ak zvolíte sieť, ktorá 
je zabezpečená a pripájate sa k nej prvýkrát, zadajte heslo a potom sa dotknite položky 
Pripojiť. 
 
  Poznámka: 
  Ak sa pripojíte k zabezpečenej sieti, ktorú ste už v minulosti používali, nezobrazí sa 
vám už výzva na zadanie hesla, pokiaľ v telefóne neobnovíte predvolené nastavenia. 
 

  Tip: Na obrazovke Wi-Fi nastavení dotykom položiek ii3 > Pridať sieť pridajte 

novú Wi-Fi sieť. 
 

Bluetooth 
 
 Váš mobilný telefón je vybavený rozhraním Bluetooth, ktoré vám umožňuje vytvoriť 
bezdrôtové pripojenie k ďalším Bluetooth zariadeniam, aby ste mohli s priateľmi zdieľať súbory, 
komunikovať bez pomoci rúk s Bluetooth náhlavnou súpravou alebo dokonca prenášať fotografie z 
telefónu do PC. 
 
 Ak používate rozhranie Bluetooth, zostaňte v dosahu 10 metrov (33 stôp) od iných Bluetooth 
zariadení. Uvedomte si, že prekážky, ako napríklad steny alebo iné elektronické vybavenie môžu rušiť 
Bluetooth pripojenie. 
 

 Zapnutie rozhrania Bluetooth 
 
 1. Dotknite sa položiek ddd > Nastavenia (gg1). 



 2. V časti Bezdrôtové siete sa dotknite položky Bluetooth a nastavte ju na 
možnosť ZAP. 

  Keď sa rozhranie Bluetooth zapne, na paneli s oznámeniami sa zobrazí ikona 
Bluetooth. 
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Párovanie a pripojenie Bluetooth zariadenia 
 
Váš mobilný telefón vám umožňuje nasledovné: 

 • Hands-free profil (HFP): umožňuje vám používať hands-free Bluetooth zariadenie. 

 • Profil náhlavnej súpravy (HSP): umožňuje vám používať mono Bluetooth náhlavnú 
súpravu. 

 • Profil funkcie push pre objekty (OPP): umožňuje vám prenášať súbory cez rozhranie 
Bluetooth. 

 • Profil rozšírenej distribúcie zvuku (A2DP): umožňuje vám používať stereo Bluetooth 
náhlavnú súpravu. 

 • A/V profil diaľkového ovládania (AVRCP): umožňuje vám na diaľku ovládať, čo sa 

prehráva cez Bluetooth náhlavnú súpravu. 
 
Kým začnete používať rozhranie Bluetooth, svoj mobilný telefón musíte spárovať s iným Bluetooth 
zariadením nasledovne: 
1. Overte si, či máte na mobilnom telefóne povolenú funkciu Bluetooth. 

2. Váš mobilný telefón následne vyhľadá Bluetooth zariadenia v dosahu (alebo sa 

dotknite položiek ii3 > Obnoviť). 

3. Dotknite sa zariadenia, ktoré chcete spárovať so svojím mobilným telefónom. 
4. Zadaním hesla na párovanie nadviažte spojenie. 
 
Poznámka: 
Po vytvorení partnerstva pri ďalšom pripájaní rovnakého Bluetooth zariadenia nebude potrebné 
opakovane zadávať heslo. 
 

Odosielanie súborov cez Bluetooth 
 
Pomocou Bluetooth môžete zdieľať obrázky, videá alebo hudobné súbory s rodinou a priateľmi. 
 
Ak chcete odoslať súbory cez Bluetooth, postupujte takto: 
1. Dotknite sa súboru, ktorý chcete odoslať. 

2. Dotknite sa položiek kk1 > Bluetooth a potom vyberte spárované zariadenie. 
 

Odpojenie alebo zrušenie spárovania zariadenia Bluetooth 
 
1. Dotknite sa položiek ddd > Nastavenia (gg1). 

2. V časti Bezdrôtové siete sa dotknite položky Bluetooth. 
3. Pod položkou pripojeného zariadenia sa dotknite položky gg2 a potom dotykom položky 
Zabudnúť potvrďte odpojenie. 
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Zábava 
 
 Okrem komunikačného zariadenia a osobného asistenta vám váš mobilný telefón poskytuje aj 
rôzne možnosti zábavy. Môžete fotografovať, nakrúcať video, nahrávať zvukové klipy a sťahovať a 
počúvať hudbu. 
 

Fotografovanie a nakrúcanie videa 
 
 Fotoaparát je kombináciou fotoaparátu a videokamery, pomocou ktorých môžete snímať a 
zdieľať obrázky a videá. 
 

 Otvorenie fotoaparátu 
 
 Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto: 

  • Dotknite sa položky gg9 na domovskej obrazovke. 

  • Dotknite sa položiek ddd > Fotoaparát (gg9). 

 Dotykom tlačidla Späť alebo tlačidla Domov zavrite fotoaparát. 
 

 Fotografovanie 
 
 1. • Dotknite sa položiek ddd > Fotoaparát (gg9). 

  Predvolene je aktivovaný režim fotoaparátu. V opačnom prípade dotykom tlačidla 

hh1 prepnite do režimu fotoaparátu. 

 
  Poznámka: 

  Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, dotknite sa položky kk2 

resp. kk3. 
 
 2. Vytvorte kompozíciu fotografie na obrazovke snímania fotografií. 
 

  • Dotykom obrazovky zaostrite na špecifickú oblasť na obrazovke. 

  • Priblížením/oddialením prstov priblížte/oddiaľte objekt. 

  • Po dotyku položky gg3 môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po zmene 

nastavení sa zmení náhľad. 
 

 3. Dotykom položky hh2 nasnímate fotografiu. 

 
 Poznámka: 
 Keď sa nachádzate v aplikácii Fotoaparát, fotografovať môžete aj stlačením tlačidiel zvýšenia 

hlasitosti (ll2) a  (ll3). 

 

 Prehliadanie fotografií 
 
 Ak chcete prehliadať svoje fotografie, môžete vykonať jednu z nasledujúcich operácií: 

 • Keď sa nachádzate v zobrazení fotoaparátu, dotknite sa miniatúry najnovšej 

nasnímanej fotografie vedľa tlačidla hh2. 
 
  Poznámka: 
  Ak sa chcete vrátiť späť k zobrazeniu fotoaparátu, stlačte tlačidlo Späť. 
 

• Ak chcete zobraziť všetky fotografie a videá, dotknite sa položiek ddd > Fotografie (ff5). 



• Ak chcete zobraziť všetky fotografie a videá, dotknite sa položiek ddd > Galéria (ff6). 
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Úpravy a zdieľanie vašich fotografií 
 
Pri prehľadávaní vašich fotografií sa vám sprístupnia nasledujúce možnosti: 

• Upraviť: Dotknite sa položky jj6 a upravte svoje fotografie pomocou širokého spektra 
dostupných možností. 

• Zdieľať: Dotknite sa položiek kk1 a zdieľajte fotografie prostredníctvom rôznych aplikácií 

dostupných vo vašom zariadení. 

• Vymazať: Dotykom položiek ii4 > Vymazať môžete vymazať fotografie, ktoré viac nebudete 

potrebovať. 

 
Nakrúcanie videa 
 

1. • Dotknite sa položiek ddd > Fotoaparát (gg9). 

2. Dotknite sa položky hh1 a výberom v ponuke ii1 prepnite do režimu videa. 
 
 Poznámka: 

 Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, dotknite sa položky kk2 resp. 

kk3. 

 

3. Dotykom položky hh3 spustite nakrúcanie. 

4. Počas nakrúcania postupujte takto: 

 • Priblížením/oddialením prstov priblížte/oddiaľte objekt. 

5. Dotykom položky hh4 prestanete nakrúcať. 

 
Prehliadanie vašich videí 
 

• Po nakrútení videa sa dotknite miniatúry najnovšieho nakrúteného videa vedľa tlačidla hh3. 

Dotykom spustite prehrávanie videa. 

 
Nasnímanie panoramatickej fotografie 
 

1. Dotknite sa položky hh1 a výberom v ponuke kk4 prepnite do režimu Panoráma. 

2. Dotykom položky hh5 spustite snímanie panoramatickej fotografie. 
3. Podľa pokynov na obrazovke nasnímajte panoramatickú fotografiu. 

 
Používanie galérie 
 
Aplikácia Galéria dokáže automaticky vyhľadať obrázky a videá uložené do telefónu alebo do SD 
úložiska. Vyberte album/priečinok a prehrajte ho formou prezentácie alebo vyberte položky na 
zdieľanie s inými aplikáciami. 

 
Otvorenie galérie 
 

Dotykom položiek ddd > Galéria (ff6) otvorte aplikáciu. Aplikácia Galéria kategorizuje obrázky a 

videá podľa miesta uchovania a tieto súbory ukladá do priečinkov. Ak chcete zobraziť obrázky alebo 
videá v priečinku, dotknite sa ho. 
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 Zobrazenie obrázka 
 
 1. V galérii sa dotknite priečinku, ktorý obsahuje obrázky, ktoré chcete zobraziť. 
 2. Dotykom zobrazte obrázok v režime na celú obrazovku. Pri prehliadaní obrázka v 
režime na celú obrazovku môžete rýchlym potiahnutím prsta doľava alebo doprava prejsť na 
predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok. 
 3. Ak chcete priblížiť zobrazenie obrázka, posúvajte dva prsty od seba na mieste 
obrazovky, kde chcete priblížiť. V režime priblíženia ťahajte prst nahor alebo nadol a doľava alebo 
doprava. 
 
 Tip: Prehliadač obrázkov podporuje funkciu automatického otáčania. Keď otočíte mobilný 
telefón, obrázok sa prispôsobí príslušnému otočeniu. 

 
 Vytvorenie výrezu obrázka v galérii 
 

 1. Pri prehliadaní obrázka sa dotknite položiek ii4 > Výrez. 
 2. Pomocou nástroja na tvorbu výrezu vyberte časť obrázka, ktorú chcete vyrezať. 

  • Ťahaním vnútornej časti posúvajte nástroj na tvorbu výrezu. 

  • Ťahaním okraja alebo rohu nástroja na tvorbu výrezu môžete zmeniť veľkosť 

obrázka. 

 3. Dotykom položky ULOŽIŤ uložte výrez obrázka. Dotykom tlačidla Späť zahoďte 

vykonané zmeny. 

 
Počúvanie hudby 
 
 Hudobné súbory môžete preniesť z PC na microSD kartu, aby ste mohli počúvať hudbu na 
mobilnom telefóne. 

 
 Kopírovanie hudby na microSD kartu 
 
 1. Telefón pripojte k počítaču pomocou USB kábla a pripojte microSD kartu. 
 2. V PC prejdite na USB jednotku a otvorte ju. 
 3. Vytvorte priečinok v koreňovom adresári microSD karty (napr. Hudba). 
 4. Skopírujte hudbu z počítača do vytvoreného priečinka. 
 5. Po skopírovaní hudby odpojte alebo vysuňte jednotku podľa požiadaviek operačného 
systému, aby bolo možné mobilný telefón bezpečne odpojiť od PC. 

 
 Otvorenie aplikácie Google Play Music 
 

 Ak chcete zobraziť knižnicu médií, dotknite sa položiek ddd > Prehrať hudbu (ff7) > 

dotknite sa poľa na výber hudobnej kategórie v ľavej hornej časti obrazovky jj8 > Moja knižnica. 

Obsahuje päť kariet: ZOZNAMY PREHRÁVANIA, ŽÁNRE, INTERPRETI, ALBUMY a SKLADBY. 



 
Používateľská príručka pre smartfón Cat® S30 23 

 
 Prehrávanie hudby 
 
 1. Dotknite sa kategórie na obrazovke hudobnej knižnice. 
 2. Dotknite sa skladby, ktorú chcete prehrať. 
 

 Tip: Keď počúvate hudbu, dotykom tlačidla Späť môžete prepnúť na inú aplikáciu. 
Hudba sa bude prehrávať ďalej. Ak sa chcete vrátiť k ovládaniu hudby, otvorte panel s oznámeniami a 
dotknite sa skladby. 

 
 Pridanie hudby do zoznamu prehrávania 
 
 1. Dotknite sa kategórie na obrazovke hudobnej knižnice. 

 2. Dotknite sa položky ii4 vedľa skladby, ktorú chcete pridať do zoznamu prehrávania. 

Potom sa dotknite položky Pridať do zoznamu prehrávania v ponuke možností. 

 3. Vyberte zoznam prehrávania alebo dotykom položky Nový zoznam prehrávania 
pridajte skladbu do existujúceho zoznamu skladieb. 

 
 Prehrávanie zoznamu prehrávania 
 

 1. Dotknite sa poľa na výber hudobnej kategórie v ľavej hornej časti obrazovky. Potom 
sa dotknite položiek Zoznamy prehrávania. 

 2. Dotknite sa a podržte zoznam prehrávania, ktorý chcete prehrať. 
 3. Dotknite sa skladby, ktorú chcete prehrať. 

 
Počúvanie FM rádia 
 
 FM rádio vám umožňuje počúvať stanice FM rádia na mobilnom telefóne. Svoju náhlavnú 
súpravu najskôr pred spustením aplikácie pripojte k audio konektoru na telefóne. 
 

 Dotykom položiek ddd > FM rádio (ff8) spustite aplikáciu. 

 
 Ladenie FM rádia 
 
 Poznámka: 
 Ak chcete naladiť všetky svoje obľúbené stanice, bude potrebné sa uistiť, či je vaše miestne 

regionálne pásmo nastavené správne. Ak chcete zmeniť región, dotknite sa položiek ii3 > 

Nastavenia > Regionálne pásmo, rolujte v zozname a vyberte príslušný región. 

 
 Vyberte si z nasledujúcich možností: 

  • Ak chcete vybrať rozhlasovú stanicu, ktorú chcete počúvať, dotknite sa 

položky kk5 alebo kk6. 

  • Ak chcete manuálne naladiť frekvenciu, rolovaním kolieska na ladenie vyberte 

rozhlasovú stanicu. 

  • Ak chcete aktuálnu rozhlasovú stanicu  zaradiť do zoznamu obľúbených, 

dotknite sa položky ii9 a podržte ju (v spodnej časti obrazovky). Aktuálna rozhlasová stanica sa 
zobrazí na paneli zoznamu obľúbených položiek, 

  • Ak chcete stlmiť FM rádio, dotknite sa položky kk7. 

  • Ak chcete vyhľadať všetky dostupné kanály, dotknite sa položky ii3 > 

Skenovať > Všetky stanice. Keď sa skenovanie dokončí, dotknite sa položky ii3 > Všetky kanály. 

  • Ak chcete rádio vypnúť, dotknite sa položky kk8 a dotykom tlačidla Späť 
ukončite aplikáciu. 



 

24 Používateľská príručka pre smartfón Cat® S30 

 
 Nahrávanie FM rádia 
 
 Ak chcete nahrávať rádio, postupujte takto: 

 • Ak chcete spustiť nahrávanie, dotknite sa položky hh6 alebo sa dotknite položky ii3 > 
Spustiť nahrávanie. 

 • Ak chcete zastaviť nahrávanie, dotknite sa položky hh7 alebo sa dotknite položky ii3 
> Zastaviť nahrávanie. Nahratý súbor sa automaticky uloží. 
 

Služby Google 
 

 Ak chcete používať Gmail™, Kalendár Google™ a Aplikácie Google™, musíte sa prihlásiť do 
konta Google. Ak chcete sťahovať aplikácie z lokality Google Play, tiež sa vám zobrazí výzva na 
prihlásenie sa do konta Google. 
 
 Poznámka: 
 Ak vo vašom telefóne nie je nainštalovaná SIM karta, nemôžete sa pripojiť k mobilným sieťam 
pre hlasové a dátové služby, môžete sa však pripojiť k Wi-Fi sieti a prihlásiť sa do konta Google a 
používať všetky funkcie telefónu okrem uskutočnenia hovoru. 
 

 Ak spustíte telefón s Androidom bez SIM karty, budete požiadaný, aby ste sa 
dotykom položky Pripojiť sa k Wi-Fi pripojili k Wi-Fi sieti (namiesto mobilnej siete) a 
nakonfigurovali svoj telefón. Ak už máte konto Google, dotknite sa položky Prihlásiť sa a 
zadajte svoje používateľské meno a heslo. 

 
 Vytvorenie konta Google 
 
 Ak nemáte konto Google, môžete si ho vytvoriť: 

 1. Dotknite sa položiek ddd > Nastavenia (gg1). 

 2. Pod položkou Kontá sa dotknite položky Pridať konto. 

 3. Ak chcete vytvoriť konto Google, dotknite sa položky Google. 
 4. Prihláste sa do existujúceho konta Google alebo dotykom položky vytvoriť 
nové konto vytvorte nové konto. 
 5. Uveďte svoje krstné meno, priezvisko a dotknite sa položky ĎALEJ. 
 6. Uveďte používateľské meno (e-mailová adresa pre Gmail) a dotknite sa 
položky ĎALEJ. 
  Mobilný telefón sa pripojí ku Google serveru a skontroluje, či je príslušné 
používateľské meno voľné. Ak sa zadané používateľské meno už používa, zobrazí sa vám výzva, aby 
ste zvolili iné. 

 7. Uveďte a potvrďte heslo pre konto Google. Pokračujte dotykom položky ĎALEJ. 

 8. Nastavte údaje na obnovu (t. j. telefónne číslo) a dotknite sa položky ĎALEJ. 

 9. Prečítajte si dohodu a dotykom položky SÚHLASÍM dokončite nastavenie konta. 

 10. Dotknite sa položky ĎALEJ. 
 11. Ak chcete dostávať aktuality a ponuky z lokality Google Play, označte políčko 
Informuj ma o novinkách a dotknite sa položky ĎALEJ. 
 12. Uveďte svoje fakturačné údaje, aby ste mohli nakupovať z lokality Google Play 
a potom sa dotknite položky ĎALEJ. 
  Prípadne sa dotknite položky PRIPOMENÚŤ NESKÔR a dotknite sa položky 
ĎALEJ, ak chcete tento krok preskočiť. 
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Používanie služby Gmail 
 
Gmail je webová e-mailová služba. Pri prvej konfigurácii môže byť telefón nakonfigurovaný na 
používanie už existujúceho konta Gmail alebo si môžete založiť nové konto. Keď prvýkrát spustíte 
aplikáciu Gmail na telefóne, vaša schránka na doručenú poštu bude obsahovať správy z konta Gmail 
na webe. 

 
Spustenie aplikácie Gmail 
 

• Dotknite sa položiek ddd > Gmail (gg4). Zobrazí sa poštový zoznam s prijatými správami. 

Všetky e-maily, ktoré sa rozhodnete ponechať si v mobilnom telefóne, sa presunú do priečinka 
Doručené. 

 
Prepínanie medzi kontami 
 
Ak chcete prepnúť na iné e-mailové konto, dotknite sa poľa na výber konta v ľavej hornej časti 
obrazovky a potom sa dotknite konta, ktoré chcete zobraziť. 

 
Vytvorenie a odoslanie e-mailu 
 

1. Na obrazovke doručených správ sa dotknite položky jj5. 

2. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu správy do poľa Príjemca. 
 • Ak e-mail odosielate niekoľkým príjemcom, ich e-mailové adresy oddeľujte čiarkami. 

 • Ak chcete odoslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, 

dotknite sa položky dd7 > Pridať kópiu/skrytú kópiu. 

3. Zadajte predmet e-mailu a napíšte svoju správu. 

 Ak chcete priložiť obrázok, po dotyku položky ll5 vyberte obrázok, ktorý chcete priložiť. 

4. Po napísaní e-mailu sa dotknite položky dd2. 

 
Odpovedanie na e-mail alebo poslanie e-mailu ďalej 
 
1. Na obrazovke doručených správ sa dotknite e-mailu, na ktorý chcete odpovedať alebo ktorý 
chcete poslať ďalej. 

2. Dotknite sa položky Odpovedať (dd5), Odpovedať na všetky (ii2 > Odpovedať na všetky) 

alebo Poslať ďalej (ii2 > Poslať ďalej). 
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: 

 • Ak vyberiete položku Odpovedať alebo odpovedať všetkým, uveďte svoju správu. 

 • Ak vyberiete položku Poslať ďalej, špecifikujte príjemcov správy a pridajte ďalší text, 
ktorý chcete zahrnúť do preposielanej správy. 

4. Dotknite sa položky dd2. 

 
Vyhľadanie e-mailu 
 

1. Na obrazovke doručených správ sa dotknite položky jj2. 

2. Do poľa uveďte kľúčové slová vyhľadávania a potom sa dotknite položky jj3. 

 
Prispôsobenie nastavení služby Gmail 
 

1. Na obrazovke kategórie priečinkov dotykom položiek jj8 > Nastavenia prispôsobte 
nastavenia správ. 

2. Vyberte položku Všeobecné nastavenia alebo e-mailové konto. 
3. Dotknite sa príslušnej položky a zmeňte požadované nastavenia. 
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Používanie služby Mapy Google™ 
 
 Mapy vám umožňujú určiť vašu aktuálnu polohu, zobraziť dopravnú situáciu v reálnom čase 
(ak je táto služba dostupná vo vašej lokalite) a získať podrobné navigačné pokyny na ceste k rôznym 
cieľom na satelitnej, dopravnej alebo inej mape. 

 
 Povolenie určovania polohy 
 

 Kým spustíte aplikáciu Mapy, aby ste určili svoju polohu alebo vyhľadali zaujímavé 
miesta, musíte povoliť Určovanie polohy a nastaviť Režim určovania polohy. 
 

 1. Dotknite sa položiek ddd > Nastavenia (gg1). 

 2. Dotknite sa položky Určovanie polohy. 
 3. Nastavenie Určovanie polohy nastavte na možnosť ZAP. 
 4. Dotknite sa položky Režim a vyberte príslušnú možnosť. 
 
  Poznámka: 
  Ak chcete používať funkciu navigácie, funkciu režimu bude potrebné nastaviť iba na 
možnosť Vysoká presnosť alebo Zariadenie. 

 
 Spustenie aplikácie Mapy 
 

 Dotykom položiek ddd > Mapy (gg5) spustite aplikáciu. 
 
 Poznámka: 
 Keď aplikáciu spustíte prvýkrát, zobrazí sa uvítacia obrazovka. Pokračujte dotykom položky 
Súhlasím a chcem pokračovať a podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte úvodné nastavenia. 

 
 Vyhľadávanie zaujímavých miest 
 

 1. Pri prehliadaní mapy zadajte vyhľadávané miesto do rámčeka vyhľadávania v 
hornej časti displeja a potom sa dotknite položky jj3. 
 
  Poznámka: 
  Taktiež môžete vybrať jednu z možností v zozname odporúčaní. 
 

 2. Následne sa zobrazia výsledky vášho vyhľadávania. Dotknite sa značky (gg6) a 
zobrazí sa názov lokality. 
 3. Dotykom tlačidiel na obrazovke zobrazte lokalitu na mape, nechajte sa navigovať a 
pod. 

 
 Získanie navigačných pokynov 
 

 1. Pri zobrazení mapy sa dotknite položky kk9. 

 2. Dotknite sa ikony pre navigačné pokyny určené pre automobil, verejnú dopravu alebo 
chôdzu. 
 3. Aplikácia automaticky zobrazí najkratšiu vzdialenosť od aktuálnej polohy k cieľovej 
lokalite. 
 
 Poznámka: 
 Ak chcete manuálne zadať aktuálnu polohu alebo cieľ, dotknite sa vašej polohy alebo cieľovej 
polohy a zadajte príslušné informácie. 
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 4. Dotknite sa položky SPUSTIŤ NAVIGÁCIU. 
 
 Poznámka: 

 Dotykom položky ii2 v spodnej časti obrazovky stlmíte/zrušíte stlmenie zvuku hlasového 
navádzania, zobrazíte dopravné informácie alebo satelitné zobrazenie mapy. 

 
Používanie služby YouTube™ 
 
  YouTube je bezplatná on-line služba streamovania videa spoločnosti Google určená 
na sledovanie, vyhľadávanie a odovzdávanie videí. 

 
 Spustenie aplikácie YouTube 
 

 • Dotknite sa položiek ddd > YouTube (gg7). Videá sú zoskupené do kategórií, ako sú 
Čo si pozrieť, Moje odbery, Nahraté videá, História, Sledovať neskôr a pod. 

 
 Vyhľadanie videa 
 

 1. Na obrazovke YouTube sa dotknite položky jj2. 

 2. Uveďte kľúčové slovo a potom sa dotknite položky jj3. 

 3. Rolujte vo výsledkoch a dotykom prehrajte video. 
 

 TIP: Taktiež máte možnosť zobraziť výsledky najnovších zverejnených videí. Dotknite sa 
položky Všetky časy a potom vyberte jednu z dostupných možností. 

 
 Zdieľanie videa 
 
 1. Počas sledovania videa sa dotknite obrazovky prehrávania a potom sa dotknite 

položky dd6. 
 2. Spomedzi dostupných možností sa dotknite aplikácie na zdieľanie prepojenia na 
video. 

 
 Pridanie videa do zoznamu prehrávania 
 
 1. Počas sledovania videa sa dotknite obrazovky prehrávania a potom sa dotknite 

položky ii9. 

 2. Dotykom položky Vytvoriť nový zoznam prehrávania pridajte video do zoznamu 
prehrávania. 
 

 TIP: Video môžete tiež nastaviť na neskoršie sledovanie alebo ho môžete pridať 
medzi obľúbené dotykom položky Sledovať neskôr alebo Obľúbené. 

 
Používanie služby Google Play 
 

 Služba Google Play poskytuje priamy prístup k aplikáciám a hrám, ktoré si môžete stiahnuť a 
nainštalovať do svojho telefónu. 

 
 Spustenie aplikácie Google Play 
 

 1. Dotknite sa položiek ddd > Google Play (gg8). 



 2. Keď aplikáciu Google Play spustíte prvýkrát, zobrazí sa okno s podmienkami 
služby. 
  Pokračujte dotykom položky Súhlasím. 
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Vyhľadávanie aplikácií 
 

Vyhľadávať aplikácie na domovskej obrazovke služby Google Play môžete niekoľkými 
spôsobmi: 
 • Zoznam aplikácií podľa kategórií: Dotknite sa požadovanej kategórie a rolovaním 

nadol zobrazte ďalšie. 

 • Funkcia vyhľadávania: Dotknite sa položky jj2. 
 

Ak chcete zobraziť nainštalované aplikácie, dotknite sa poľa na výber hlavnej kategórie v 
ľavej hornej časti obrazovky a potom sa dotknite položky Moje aplikácie. 

 
Inštalácia aplikácie 
 
Poznámka: 

Ak chcete nainštalovať aplikáciu, ktorá nepochádza z oficiálnych zdrojov, dotknite sa 
položiek Nastavenia (gg1) > Zabezpečenie a povoľte položku Neznáme zdroje, aby ste povolili 
inštaláciu aplikácií z neoficiálnych zdrojov. 
 

1. Dotknite sa položiek ddd > Google Play (gg8). 
2. Dotknite sa kategórie a potom sa dotknite položky, ktorú chcete stiahnuť. 
 Na obrazovke podrobností o položke si prečítajte bližšie informácie o aplikácii vrátane 
všeobecného hodnotenia a pripomienok používateľov. Ak budete rolovať nadol do časti Informácie o 
vývojárovi, zobrazia sa vám ďalšie aplikácie od rovnakého vývojára alebo prepojenie na vývojárovu 
webovú lokalitu. 

3. Ak chcete nainštalovať zvolenú položku, dotknite sa položky INŠTALOVAŤ. Keď sa 
obrazovka zmení, aby sa zobrazili požadované oprávnenia, dotknite sa položky SÚHLASÍM. 
 
Poznámka: 
Ak chcete skontrolovať priebeh sťahovania, otvorte panel s oznámeniami. Trvanie inštalácie bude 
závisieť od veľkosti aplikácie a rýchlosti dátového pripojenia. 

 
Odinštalovanie aplikácie 
 

1. Na obrazovke Google Play sa dotknite poľa na výber hlavnej kategórie v ľavej hornej 
časti obrazovky a potom sa dotknite položky Moje aplikácie. 
2. Dotknite sa aplikácie, ktorú chcete odinštalovať a potom sa dotknite položky 
ODINŠTALOVAŤ. 
3. Po zobrazení výzvy dotykom položky OK odstráňte aplikáciu z mobilného telefónu. 
 
Poznámka: 

Aplikácie sa dajú spravovať aj dotykom položiek Nastavenia (gg1) > Aplikácie. 
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Synchronizácia informácií 
 
 Niektoré aplikácie (napr. Gmail) vo vašom mobilnom telefóne vám poskytujú prístup k 
rovnakým osobným údajom, aké môžete pridať, zobraziť a upravovať v počítači. Ak pridáte, zmeníte 
alebo vymažete svoje údaje v ľubovoľnej z týchto aplikácií na webe, aktualizované údaje sa zobrazia 
na mobilnom telefóne. 
 
 Toto je možné dosiahnuť prostredníctvom bezdrôtovej synchronizácie údajov. Tento proces 
prebieha v pozadí a nebráni vám v používaní mobilného telefónu. Keď sa telefón synchronizuje, na 
paneli s oznámeniami sa bude zobrazovať ikona synchronizácie údajov. 
 

Správa vašich kont 
 
 Kontakty, e-mail a iné informácie vo vašom mobilnom telefóne môžete synchronizovať s 
viacerými kontami Google alebo inými druhmi kont v závislosti od aplikácií nainštalovaných vo vašom 
mobilnom telefóne. 
 
 Môžete napríklad začať pridaním osobného konta Google, aby ste mali neustále k dispozícii 
osobný e-mail, kontakty a kalendár. Následne môžete pridať pracovné konto, aby ste mali poruke aj 
pracovné e-maily, kontakty a záznamy v kalendári. 

 
 Pridanie konta 
 

 1. Dotknite sa položiek ddd > Nastavenia (gg1). 

 2. Pod položkou Osobné > Kontá sa dotknite položky Pridať konto. Na obrazovke sa 
zobrazia aktuálne nastavenia synchronizácie a zoznam aktuálnych kont. 
 
  Poznámka: 
  V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby ste si zaobstarali údaje od správcu 
siete. Môžete byť napríklad potrebné, aby ste poznali doménu konta alebo adresu servera. 
 
 3. Dotknite sa typu konta, ktorý chcete pridať. 
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte požadované údaje konta. 
  Väčšina kont si vyžaduje používateľské meno a heslo, pričom však podrobnosti 
závisia od konfigurácie služby, ku ktorej sa pripájate. 
 5. Účet nakonfigurujte. V závislosti od druhu konta sa vám môže zobraziť výzva na 
konfiguráciu typu údajov, ktoré chcete synchronizovať do mobilného telefónu, pomenovanie telefónu a 

ďalšie údaje. Keď skončíte, konto sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavení Kontá. 

 
 Odstránenie konta 
 
 Konto a všetky s ním súvisiace informácie vrátane e-mailov, kontaktov, nastavení a pod. 
môžete odstrániť z mobilného telefónu. Nemôžete však odstrániť niektoré kontakty, ako je prvé konto, 
do ktorého ste sa prihlásili na mobilnom telefóne. Ak sa pokúsite odstrániť určité kontá, upozorňujeme 
vás na to, že všetky osobné údaje viažuce sa na príslušné konto budú odstránené. 
 

 1. Na obrazovke nastavení Kontá sa dotknite typu konta. 
 2. Dotknite sa konta, ktoré chcete vymazať. 

 3. Dotknite sa položiek ii3 > Odstrániť účet. 

 4. Dotykom tlačidla Odstrániť konto potvrďte, že chcete vymazať konto. 
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Prispôsobenie synchronizácie vašich kont 
 
 Môžete nakonfigurovať dátové prenosy v pozadí a možnosti synchronizácie pre všetky 
aplikácie v telefóne. Taktiež môžete nakonfigurovať, aký druh údajov sa bude synchronizovať v rámci 
jednotlivých kont. Niektoré aplikácie, ako napr, Kontakty a Gmail, dokážu synchronizovať údaje z 
rôznych aplikácií. 
 Iné, ako Kalendár, synchronizujú údaje len z prvého Google konta, do ktorého ste sa prihlásili 
na telefóne alebo z konta špecificky naviazaného na príslušnú aplikáciu. V prípade niektorých kont je 
synchronizácia obojsmerná; zmeny informácií, ktoré urobíte na mobilnom telefóne, sa aplikujú na 
kópiu týchto informácií na webe. Niektoré konta podporujú len jednosmernú synchronizáciu; 
informácie v mobilnom telefóne sú určené len na čítanie. 

 
 Zmena nastavení synchronizácie konta 
 

 1. Na obrazovke nastavení Kontá sa dotknite typu konta. 
 2. Dotknite sa konta, ktorého nastavenia synchronizácie chcete zmeniť. Zobrazí sa 
obrazovka údajov a synchronizácie so zoznamom druhov informácií, ktoré konto dokáže 
synchronizovať. 
 3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie informácií, ktoré chcete synchronizovať do 
mobilného telefónu. 

 
Používanie ďalších aplikácií 
 
Používanie kalendára 
 

 Pomocou aplikácie Kalendár vytvorte a spravujte udalosti, stretnutia a schôdzky. 
Kalendár v telefóne sa synchronizuje s kalendárom na webe v závislosti od nastavení synchronizácie. 

 
 Spustenie kalendára 
 

 Dotykom položiek ddd > Kalendár (nnn) spustite aplikáciu. Ak chcete zobraziť jednotlivé 
možnosti zobrazenia a nastavení, dotknite sa položky jj9. 

 
 Poznámka: 
 Ak používate funkciu kalendára prvý raz, opakovaným potiahnutím prsta po obrazovke 

smerom doľava rolujte cez jednotlivé vlastnosti tejto funkcie. Na poslednej strane prehľadu 
(„Udalosti zo služby Gmail“) sa dotknite položky ROZUMIEM. 

 
 Vytvorenie udalosti 
 

 1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára dotykom položky hh8 začnite pridávať 
udalosti. 
 2. Zadajte názov a miesto udalosti. 

  • Ak je udalosť časovo vymedzená, dotknite sa riadkov začiatočného a 
koncového dátumu a času a vyberte príslušné dátumy a trvanie udalosti. 

  • Pokiaľ ide o špeciálnu príležitosť ako narodeniny alebo dlhodobú udalosť, 
povoľte možnosť Celý deň. 
 3. Vyberte príslušné časové pásmo. 
 4. Zadajte e-mailové adresy a opis pre pozvanie hostí na udalosť. 
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 5. Špecifikujte opakovanie udalosti. 
 6. Nastavte čas pripomenutia pre udalosť, pozvite ľudí, nastavte farbu a pridajte 
poznámky alebo prílohy. 

 7. Po dokončení všetkých nastavení ťuknite na položku ULOŽIŤ. 

 
 Nastavenie pripomenutia udalosti 
 
 1. V zobrazení kalendára dotykom udalosti zobrazte jej podrobnosti alebo zhrnutie. 

 2. Dotknite sa položky jj4 a začnite upravovať udalosť. 

 3. Dotknite sa časti pripomenutie (dd8) a nastavte čas pripomenutia pred začiatkom 

podujatia, kedy si prajete dostať pripomienku. Keď nastane tento čas, dostanete oznámenie o konaní 

udalosti. Alebo dotykom položky Žiadne oznámenie vymažte pripomenutie. 
 
  Poznámka: 

  Dotykom položky Žiadne oznámenie vymažete pripomienku pre príslušnú udalosť. 
 

 4. Dotykom položky ULOŽIŤ uložte zmeny. 

 
 Prispôsobenie nastavení kalendára 
 

 V zobrazení kalendára sa dotknite položiek jj9 > Nastavenia > Všeobecné nastavenia. 

Vyberte si spomedzi nasledujúcich možností: 

 • Začiatok týždňa: Vyberte prvý deň v týždni. 

 • Použiť domáce časové pásmo: Vyberte, či chcete povoliť alebo zakázať zariadeniu 
používať predvolené časové pásmo mobilného telefónu. 

 • Zobraziť číslo týždňa: Vyberte, či chcete zobraziť alebo skryť číslo týždňa. 

 • Zobraziť odmietnuté udalosti: Vyberte, či chcete skryť alebo zobraziť udalosti, ktoré 
ste odmietli. 

 • Predvolené trvanie udalosti: Vyberte predvolené trvanie udalosti. 

 • Upozorniť na tomto zariadení: Vyberte, ak chcete dostávať upozornenia na udalosť na 

tomto zariadení. 

 • Tón: Vyberte zvonenie, ktoré zaznie, keď dostanete upozornenie na udalosť. 

 • Vibrovať: Vyberte, ak chcete zariadeniu povoliť, aby vibrovalo po prijatí upozornenia 
na udalosť. 

 • Rýchle odpovede: Upravte predvolené odpovede pri zasielaní informácií o udalosti 

príslušným hosťom. 

 
Používanie budíka 
 
 Môžete nastaviť nový budík alebo upraviť existujúci budík. 

 
 Spustenie aplikácie Budík 
 

 Dotknite sa položiek ddd > Hodiny (hh9) > ll1 a vyberte budík mobilného telefónu. Tu sa 

vám zobrazí zoznam informácií o aktuálnych budíkoch. 

 
 Pridanie budíka 
 

 1. Na obrazovke zoznamu budíkov dotykom položky jj1 pridajte budík. 

 2. Ak chcete nastaviť budík, postupujte takto: 

  • Nastavte hodiny a minúty výberom príslušného poľa a posúvaním ukazovateľa 

nahor alebo nadol. Keď je čas nastavený, dotknite sa položky OK. 



  • Ak chcete pridať označenie budíka, dotknite sa položky Označenie. Zadajte 
označenie a dotknite sa položky OK. 
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 • Ak chcete nastaviť režim opakovania, dotknite sa položky Opakovať. Dotknite sa 
jednej alebo viacerých možností. 

 • Ak chcete nastaviť zvonenie, dotknite sa položky dd9. Dotknite sa možnosti a 
potom sa dotknite položky OK. 
 • Ak má telefón pri znení budíka vibrovať, označte políčko Vibrovať. 

 
 Poznámka: 
 Budík sa predvolene aktivuje automaticky. 

 
Kalkulačka 
 
 Pomocou kalkulačky môžete riešiť jednoduché aritmetické problémy, prípadne pomocou jej 
rozšírených možností zvládať zložitejšie výpočty. 

 
 Spustenie aplikácie Kalkulačka 
 

 Dotykom položky ddd > Kalkulačka (ff9) spustite aplikáciu. 

 
Spravovanie mobilného telefónu 
 

 Ak chcete nakonfigurovať mobilný telefón, dotknite sa položky ddd > Nastavenia (gg1). 

 
Nastavenie dátumu a času 
 
 Keď telefón zapnete prvýkrát, dostanete otázku, či si prajete čas a dátum aktualizovať 
automaticky podľa časových údajov zo siete. 
 
 Poznámka: 
 Keď sa používa čas automaticky poskytovaný zo siete, nemôžete nastaviť dátum, čas ani 
časové pásmo. 
 

 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek Systém > Dátum a čas. 

 2. Zakážte možnosť Automatický dátum a čas. 

 3. Zakážte možnosť Automatické časové pásmo. 

 4. Dotknite sa položky Nastaviť dátum. Na obrazovke nastavenia dátumu sa po 
dokončení konfigurácie dotknite požadovaného dátumu a položky OK. 

 5. Dotknite sa položky Nastaviť čas. Na obrazovke nastavenia času sa dotknite poľa 

hodiny alebo minúty a posúvaním ukazovateľa nahor alebo nadol nastavte čas. Po dokončení 
konfigurácie sa dotknite položky OK. 
 6. Dotknite sa položky Vyberte časové pásmo a potom vyberte požadované časové 

pásmo v zozname. Rolujte v zozname, aby ste zobrazili ďalšie časové pásma. 

 7. Funkciu Použiť 24-hodinový formát povoľte alebo zakážte podľa toho, či čas chcete 
zobraziť v 24-hod. alebo 12-hod. formáte. 

 8. Ak chcete vybrať spôsob zobrazenia dátumu na mobilnom telefóne, dotknite 
sa položky Vyberte formát dátumu. 
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Nastavenie displeja 
 
 Nastavenie jasu obrazovky 
 

 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek Zariadenie > Displej > Jas. 

 2. Ťahaním jazdca doprava znižujete jas obrazovky. Ťahaním jazdca doľava zvyšujete 
jas obrazovky. 
 3. Keď zdvihnete prst z jazdca, vaše nastavenie sa automaticky uloží. 
 
 Poznámka: 

 Povoľte funkciu Adaptívny jas, ak chcete zariadeniu umožniť automaticky nastaviť jas 
obrazovky v závislosti od okolitého svetla. 

 
 Automaticky otočiť obrazovku 
 

 Dotykom položky Keď je zariadenie otočené povoľte otáčanie zariadenia pri otáčaní 
telefónu na výšku/na šírku. 

 
 Nastavenie intervalu pred vypnutím obrazovky 
 
 Pokiaľ sa mobilný telefón niekoľko minút nepoužíva, obrazovka sa vypne, aby sa šetrila 
energia batérie. Ak chcete nastaviť dlhší alebo kratší čas pohotovostného režimu, postupujte takto: 
 

 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek Zariadenie > Displej > Spánok. 
 2. Vyberte interval, počas ktorého obrazovka má zostať svietiť. 

 
 Používanie režimu Rukavica 
 
 Režim Rukavica povoľte vtedy, ak potrebujete, aby dotyková obrazovka presnejšie reagovala, 
keď máte na rukách rukavice. 

 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek Zariadenie > Displej > Režim 

Rukavica. 
 2. Povoľte režim Rukavica. 

 
Nastavenie zvonenia telefónu 
 
 Zapnutie tichého režimu 
 

 1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania. 

 2. Dotknutím sa položky ff1 zapnete tichý režim. Stlmíte tým všetky zvuky okrem médií a 

budíkov. 

 
 Nastavenie hlasitosti zvonenia 
 
 Môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa nachádzate na úvodnej obrazovke alebo 
obrazovkách aplikácií (okrem prebiehajúceho hovoru, prehrávania hudby alebo videí). Ak chcete 
nastaviť hlasitosť zvonenia na požadovanú úroveň, stláčajte tlačidlá hlasitosti. Taktiež môžete nastaviť 
hlasitosť zvonenia na obrazovke nastavení. 
 

 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek Zariadenie > Zvuk a oznámenia. 

 2. V časti Zvuk > Hlasitosť zvonenia ťahaním jazdca nastavte úroveň hlasitosti. 
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 Zmena zvonenia telefónu 
 

 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek Zariadenie > Zvuk a oznámenia. 

 2. Dotknite sa položky Zvonenie telefónu. 
 3. Dotknite sa položky, pre ktorú sa má zvonenie používať, napr. SIM 1. 

 4. Dotknite sa položky Zvonenie telefónu a dotknite sa zvonenia, ktoré chcete 
použiť. 
 5. Dotknite sa položky OK. Po zvolení sa zvonenie prehrá. 

 
 Nastavenie telefónu na vibrovanie pri prichádzajúcich hovoroch 
 

 Na obrazovke nastavení vyberte položky Zariadenie > Zvuk a oznámenia a povolením 
možnosti Vibrovať aj pri hovoroch povoľte vibrovanie telefónu pri prichádzajúcich hovoroch. 

 
Konfigurácia programovateľného tlačidla 
 
 Programovateľné tlačidlo môžete priradiť k rôznym funkciám, ktoré sa vykonajú po jeho 
stlačení. Pozrite si stranu 1. 
 

 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek Zariadenie > Programovateľné 
tlačidlo. 

 2. Dotykom akcie v zozname priraďte akciu k programovateľnému tlačidlu. 
 3. Dotknite sa položky OK. 

 
Nastavenie služieb telefónu 
 
 Zapnutie dátového roamingu 
 

 1. Pod položkou Bezdrôtové siete vyberte položky Ďalšie... > Mobilné siete > 

vyberte SIM kartu, na ktorú chcete aplikovať funkciu dátového roamingu. Napríklad KARTA 2. 

 2. Označením políčka Dátový roaming povoľte dátový roaming. 
 
 Poznámka: 
 Prístup k dátovým službám počas roamingu môže spôsobiť, že vám operátor naúčtuje vysoké 
dodatočné poplatky. Ohľadom poplatkov za dátový roaming sa informujte o poskytovateľa služby. 

 
 Zakázanie dátovej služby 
 

 Pod položkou BEZDRÔTOVÉ SIETE vyberte položky Ďalšie... > Mobilné siete > 
zrušte označenie začiarkavacieho políčka Dátové prenosy aktivované. 
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Ochrana mobilného telefónu 
 
 Povolenie PIN kódu na SIM karte 
 

 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek Osobné > Zabezpečenie  > 
Nastavenie uzamknutia SIM karty. 
 2. Vyberte SIM kartu, na ktorú chcete aplikovať funkciu uzamknutia PIN kódom. 
Napríklad KARTA 2. 

 3. Začiarknite políčko Uzamknúť SIM kartu. 

 4. Zadajte PIN kód SIM karty a dotknite sa položky OK. 
  Pokiaľ by ste kedykoľvek potrebovali zmeniť PIN kód na SIM karte, dotknite sa 
položky Zmeniť PIN kód SIM karty. 
 
 Poznámka: 
 Z mobilného telefónu môžete kedykoľvek vytočiť tiesňové linky. 

 
 Ochrana mobilného telefónu uzamykaním obrazovky 
 
 Na zvýšenie bezpečnosti vašich údajov si nechajte uzamykať obrazovku alebo vyžadovať vzor 
na jej odomknutie pri každom zapnutí mobilného telefónu alebo prebudení z režimu spánku. 

 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek Osobné > Zabezpečenie > 
Uzamknutie obrazovky. 
 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností. 

  • Potiahnutie prsta: Potiahnutím prsta po ikone zámky odomknete telefón. 

  • Vzor: Načrtnite správny vzor odomknutia na obrazovke a telefón sa odomkne. 

  • PIN: Telefón sa odomkne po zadaní PIN kódu. 

  • Heslo: Zadaním hesla odomknete telefón. 
 3. Nastavenia dokončite podľa pokynov pre príslušnú metódu. 

 
Spravovanie aplikácií 
 
 Zobrazenie nainštalovanej aplikácie 
 

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek ddd > Nastavenia (gg1). 

 2. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky Aplikácie. 
 3. V zozname aplikácií vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich operácií: 

  • Dotknite sa položiek ii4 > Triediť podľa veľkosti. Potom dotykom aplikácie 
zobrazte podrobnosti o nej. 

  • V hornej časti obrazovky vyberte kartu STIAHNUTÉ, SPUSTENÉ alebo 
VŠETKY. Potom dotykom aplikácie zobrazte podrobnosti o nej. 

  • Potom dotykom aplikácie priamo zobrazte podrobnosti o nej. 

 
 Odstránenie nainštalovanej aplikácie 
 

 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek Zariadenie > Aplikácie. 
 2. Dotknite sa aplikácie a potom dotykom položky ODINŠTALOVAŤ > OK odstráňte 

aplikáciu z mobilného telefónu. 
 
 Poznámka: 
 Predinštalované aplikácie sa nedajú vymazať. 
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Spôsoby na uvoľnenie pamäte telefónu 
 

 • Pridanie stiahnutých aplikácií (bude potrebné pridať vašu microSD kartu). Bližšie 
informácie nájdete v nižšie uvedenom návrhu. 

 • Presun súborov a e-mailových príloh na microSD kartu. 

 • Odinštalovanie stiahnutých programov, ktoré už nepoužívate. 

 • Resetovanie mobilného telefónu. 
 
 Poznámka: 
 Kým vykonáte obnovenie predvolených údajov, zálohujte svoje dôležité dáta. 
 
 Návrh: 
 Pozrite si nižšie uvedený postup pre pridanie stiahnutých aplikácií na microSD kartu. 
 1) Prejdite do ponuky nastavení a rolujte nadol na položku APLIKÁCIE. 
 2) V časti Stiahnuté vyberte APLIKÁCIU, ktorú chcete presunúť. 

 3) Zobrazí sa možnosť Presunúť na SD kartu. Po výbere sa tlačidlo zmení na „Presúva 

sa“. 
 4) Po dokončení sa na tlačidle zobrazí nápis „Presunúť do telefónu“. 

 
Resetovanie mobilného telefónu 
 
 Zálohovanie nastavení 
 
 Nastavenia mobilného telefónu môžete zálohovať na Google servery so svojím kontom 
Google. Ak vymeníte svoj mobilný telefón, zálohované nastavenia sa uložia do mobilného telefónu po 
prvom prihlásení do konta Google. 
 

 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek Osobné > Zálohovanie a reset. 
 2. Povoľte funkciu Zálohovať moje údaje. 

 
 Obnovenie predvolených údajov 
 
 Ak v telefóne obnovíte nastavenia nakonfigurované z výroby, vymažú sa všetky vaše osobné 
údaje z interného úložiska telefónu vrátane informácií o Google konte a všetkých ostatných kontách, 
vaše systémové aplikačné nastavenia a všetky stiahnuté aplikácie. Pri resetovaní telefónu sa 
nevymažú žiadne stiahnuté aktualizácie systémového softvéru ani súbory na microSD karte, ako sú 
hudba a fotografie. 
 
 1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky Osobné > Zálohovanie a reset > 
Obnovenie predvolených údajov. 

 2. Po zobrazení výzvy sa dotknite položky Resetovať telefón a potom sa dotknite 
položky VYMAZAŤ VŠETKO. Mobilný telefón obnoví nastavenia predvolené z výroby a potom sa 
reštartuje. 

 
Hardvérové resetovanie mobilného telefónu 
 
 Toto zariadenie obsahuje internú batériu, a preto sa nedá resetovať vybratím batérie. Pokiaľ 
by ste ho potrebovali resetovať, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. 
 Uvedomte si, že tento úkon môže byť nevyhnutný, pokiaľ nevidíte, že by sa zariadenie 
nabíjalo ani po pripojení k nabíjačke zapojenej do elektrickej zásuvky. 
 

 Stlačenie tlačidiel zvýšenia hlasitosti a napájania a ich podržanie na dobu 10 sekúnd 
vypne telefón. Resetovanie telefónu si však vyžaduje zapnutie. 
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Zobrazenie E-štítka 
 
 Ak chcete zobraziť regulačné informácie o mobilnom telefóne, postupujte takto: 
 

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek ddd > Nastavenia (gg1). 

 2. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiekSystém > O telefóne > Regulačné 
informácie. 
 

§§§ 



 

38 Používateľská príručka pre smartfón Cat® S30 
 

Príloha 
 
Výstrahy a preventívne opatrenia 
 
 Táto časť obsahuje dôležité informácie týkajúce sa prevádzkových pokynov k vášmu 
zariadeniu. Taktiež obsahuje informácie o bezpečnom používaní vášho zariadenia. Pred použitím 
zariadenia si pozorne prečítajte tieto informácie o bezpečnosti. 

 
 Vodotesné puzdro 
 
 Kryty USB portu a portu na pripojenie slúchadiel musia byť bezpečne na svojom mieste a 
zadný kryt musí byť riadne nasadený a zaistený, aby bolo možné garantovať, že zariadenie dokáže 
zabezpečiť túto úroveň ochrany. 

 
 Elektronické zariadenie 
 
 Ak je zakázané používať zariadenie, vypnite ho. Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ by jeho 
používanie vyvolávalo riziká alebo mohlo rušiť funkciu elektronických zariadení. 

 
 Medicínske zariadenie 
 
 Dodržiavajte predpisy a pravidlá stanovené nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami. Ak je 
zakázané používať zariadenie, nepoužívajte ho. 
 
 Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi 
zariadením a kardiostimulátorom, aby sa tak predišlo prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Ak 
používate kardiostimulátor, zariadenie používajte opačnej strane ako kardiostimulátor a zariadenie 
nenoste v prednom vrecku. 

 
 Potenciálne výbušná atmosféra 
 
 V oblastiach s potenciálne výbušnou atmosférou vypnite zariadenie a dodržiavajte všetky 
značenia a pokyny. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou zahŕňajú oblasti, kde by vám za 
normálnych okolností odporučili vypnúť motor automobilu. Vznik iskier v takýchto oblastiach môže 
spôsobiť výbuch alebo požiar, čoho dôsledkom môže byť ublíženie na zdraví alebo dokonca 
usmrtenie. Zariadenie nezapínajte na miestach, kde sa tankuje palivo, ako sú čerpacie stanice. 
Dodržiavajte obmedzenia pre používanie zariadení šíriacich rádiové vlnenie v palivových depách, 
skladoch, distribučných oblastiach a chemických závodoch. Okrem toho dodržiavajte obmedzenia v 
oblastiach, kde dochádza k explozívnym odstrelom. Kým začnete používať zariadenie, overte si, či sa 
oblasť, kde sa nachádzate, nevyznačuje potenciálne výbušnou atmosférou, ktorá často (nie však 
vždy) býva zreteľne vyznačená. Takéto lokality zahŕňajú oblasti v podpalubí lodí, zariadeniach na 
prenos alebo uchovávanie chemických látok a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice 
ako obilie, prach alebo kovový prášok. Výrobcov vozidiel využívajúcich skvapalnený plyn (ako propán 
alebo bután) sa spýtajte, či sa toto zariadenie môže bezpečne používať v ich blízkosti. 

 
 Bezpečnosť v premávke 
 
 Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia. Navyše, pokiaľ sa 
zariadenie používa počas jazdy, dodržiavajte nasledujúce zásady: 
 
 Sústreďte sa na šoférovanie. Vašou prvoradou zodpovednosťou je bezpečnosť jazdy. 
 
 Počas jazdy nekomunikujte pomocou zariadenia. Používajte hands-free príslušenstvo. 
 



 Keď musíte uskutočniť alebo prijať hovor, pred použitím zariadenia vozidlo zaparkujte na 
krajnici. 
 
 Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť elektronické systémy motorových vozidiel. Viac informácií 
žiadajte od výrobcu vozidla. 
 
 V motorovom vozidle zariadenie neumiestňujte na airbag ani do oblasti nafukovania airbagu. 
 V opačnom prípade vám zariadenie môže ublížiť účinkom obrovskej sily, ktorá sa uvoľňuje pri 
nafukovaní airbagu. 
 
 Zariadenie nepoužívajte počas letu v lietadle. Kým nastúpite do lietadla, zariadenie vypnite. 
Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla a rušiť bezdrôtovú 
telefónnu sieť. Taktiež sa to môže považovať za protiprávne konanie. 
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 Prevádzkové prostredie 
 
 Zariadenie nepoužívajte ani nenabíjajte na prašných, vlhkých a znečistených miestach, ani 
miestach s magnetickými poľami. 
 V opačnom prípade môže dôjsť k poruche obvodu. 
 
 Toto zariadenie spĺňa technické parametre pre vysokofrekvenčné zariadenia, ak sa používa v 
blízkosti uší alebo zo vzdialenosti 1,5 cm od vášho tela. Uistite sa, že príslušenstvo zariadenia (napr. 
puzdro alebo držiak na opasok) neobsahuje kovové časti. Zariadenie držte 1,5 cm od tela, aby bola 
splnená vyššie uvedená požiadavka. 
 
 Keď počas búrky hrmí, zariadenie nepoužívajte počas nabíjania, aby vás nemohol ohroziť 
blesk. 
 
 Počas hovoru sa nedotýkajte antény. Dotýkanie sa antény má vplyv na kvalitu hovoru a vedie 
k zvýšenej spotrebe energie. V dôsledku toho dochádza k skráteniu doby hovoru a pohotovostného 
režimu. 
 
 Počas používania zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia a rešpektujte súkromie 
a práva iných. 
 
 Kým sa zariadenie nabíja, teplotu prostredia uchovávajte v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Pri 

používaní zariadenia napájaného z batérie teplotu prostredia udržiavajte v rozsahu od –10°C do 55°C. 

 
 Prevencia poškodenia sluchu 
 
 Používanie náhlavnej súpravy pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Ak sa má znížiť 
riziko poškodenia sluchu, znížte úroveň hlasitosti na bezpečnú a komfortnú úroveň. 

 
 Bezpečnosť detí 
 
 Dodržiavajte všetky zásady vo vzťahu k bezpečnosti detí. Nechať dieťa hrať sa so zariadením 
alebo jeho príslušenstvom, kedy môže dôjsť k oddeleniu dielov od zariadenia, môže byť nebezpečné, 
pretože hrozí riziko zadusenia. Zaistite, aby malé deti nemali prístup k zariadeniu ani jeho 
príslušenstvu. 

 
Príslušenstvo 
 
 Vyberajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré výrobca zariadenia schválil na použitie 
s týmto modelom. Používanie ľubovoľného iného typu nabíjačky alebo príslušenstva môže spôsobiť 
stratu platnosti záruky na zariadenie, môže byť v rozpore s miestnymi predpismi alebo zákonmi a 
môže byť nebezpečné. 
 Od predajcu žiadajte informácie o dostupnosti schválených batérií, nabíjačiek a príslušenstva 
vo vašej oblasti. 

 
 Batéria a nabíjačka 
 
 Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od elektrickej zásuvky a zariadenia. 
 
 Batéria sa opotrebuje až po stovkách nabití a vybití. 
 
 Používajte napájací zdroj definovaný v špecifikáciách nabíjačky. Nesprávne napätie napájania 
môže spôsobiť požiar alebo poruchu nabíjačky. 
 
 Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt, dávajte pozor, aby sa vám nedostal na pokožku a do očí. 



 Keď sa elektrolyt dostane do styku s pokožkou alebo vyšplechne do očí, okamžite si oči umyte 
čistou vodou a poraďte sa s lekárom. 
 
 Pokiaľ dôjde k deformácii, zmene farby alebo abnormálnemu zahrievaniu batérie počas 
nabíjania, zariadenie okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu 
batérie, prehriatiu, výbuchu alebo požiaru. 
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 Ak je kábel poškodený (napríklad je odizolovaný alebo zlomený vodič), prípadne sa uvoľní 
zástrčka, kábel okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým 
prúdom, skratu nabíjačky alebo požiaru. 
 
 Zariadenie nevhadzujte do ohňa, pretože by mohlo vybuchnúť. Batérie môžu v prípade 
poškodenia tiež vybuchnúť. 
 
 Nepokúšajte sa o úpravu ani prestavbu zariadenia, vkladanie cudzích predmetov do 
zariadenia, ponáranie či vystavenie zariadenia pôsobeniu vody alebo iných kvapalín, ohňu, výbuchu 
ani iným rizikovým faktorom. 
 
 Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem. Ak zariadenie spadne na zem, najmä na tvrdý 
podklad, a používateľ má podozrenie, že došlo k poškodeniu, odneste ho do kvalifikovaného 
servisného strediska a nechajte si ho skontrolovať. 
 
 Nenáležité použitie môže vyústiť do požiaru, výbuchu alebo iného nebezpečenstva. 
 
 Použité zariadenia likvidujte náležitým spôsobom v súlade s miestnymi nariadeniami. 
 
  Zariadenie by sa malo pripájať len k produktom, ktoré sú nositeľom loga ISB-IF alebo 
úspešne absolvovali program súladu USB-IF. 
 
 Výstupný rating nabíjačky: DC 5 V 1 A. 
 

 UPOZORNENIE – AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ 
NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. 
 POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI. 

 
Čistenie a údržba 
 
 Nabíjačka nie je vodotesná. Uchovávajte v suchu. Nabíjačku chráňte pred vodou a parami. 
Nabíjačky sa nedotýkajte mokrými rukami, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k skratu, poruche 
zariadenia a zásahu používateľa elektrickým prúdom. 
 
 Zariadenie a nabíjačku neklaďte na miesta, kde by mohlo dôjsť k ich poškodeniu účinkom 
kolízie. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, poruche zariadenia, prehriatiu, požiaru 
alebo výbuchu. 
 
 Do blízkosti zariadenia neumiestňujte magnetické ukladacie médiá ako magnetické karty 
alebo diskety. 
 Vlnenie zo zariadenia môže vymazať údaje, ktoré sú na nich uložené. 
 
 Zariadenie a nabíjačku neponechávajte na miestach s extrémne vysokou alebo nízkou 
teplotou. 
 V opačnom prípade nemusia správne fungovať a môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Keď 
teplota klesne pod 0 °C, bude to mať vplyv na výkon batérie. 
 
 Do blízkosti slúchadla neklaďte ostré kovové predmety. Slúchadlo môže priťahovať tieto 
predmety a ublížiť vám pri obsluhe. 
 
 Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite a odpojte od nabíjačky. 
 
 Na čistenie zariadenia a nabíjačky nepoužívajte žiadne chemické detergenty, prášky ani iné 
chemické látky (ako alkohol a benzén). V opačnom prípade sa časti zariadenia môžu poškodiť alebo 
môže vzniknúť požiar. Zariadenie môžete čistiť jemnou antistatickou tkaninou. 
 



 Zariadenie ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. V opačnom prípade môže záruka na 
zariadenie a príslušenstvo stratiť platnosť a výrobca nebude mať povinnosť vás odškodniť. 
 
 Ak došlo k rozbitiu obrazovky zariadenia po náraze do tvrdého predmetu, rozbitého dielu sa 
nedotýkajte ani sa ho nepokúšajte odstrániť. V tomto prípade zariadenie okamžite prestaňte používať 
a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. 
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Kompatibilita s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím 
(HAC) 
 
 Nariadenia pre bezdrôtové zariadenia 
 
 Tento telefón bol v súvislosti s niektorými bezdrôtovými technológiami, ktoré využíva, 
testovaný a navrhnutý na použitie s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím. Telefón však 
môže obsahovať aj určité novšie bezdrôtové technológie, ktoré zatiaľ neboli testované na použitie s 
pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím. Je dôležité si funkcie tohto telefónu dôkladne 
vyskúšať na rôznych miestach s použitím načúvacej pomôcky alebo kochleárneho implantátu, aby ste 
si overili, či nepočujete rušivé zvuky. Informácie o kompatibilite s načúvacími pomôckami žiadajte od 
poskytovateľa služby alebo výrobcu tohto telefónu. Ak máte otázky ohľadom zásad pre potenciálne 
vrátenie alebo výmenu výrobku, obráťte sa na poskytovateľa služby alebo predajcu telefónu. 
 
 Americká federálna komisia pre telekomunikácie (FCC) ustanovila požiadavky pre digitálne 
bezdrôtové mobilné zariadenia, aby bola zaručená ich kompatibilita s načúvacími pomôckami a inými 
zariadeniami, ktoré uľahčujú život osobám so sluchovým postihnutím. 
 
 Odvetvie bezdrôtového telefonovania vyvinulo hodnotiaci systém pre bezdrôtové mobilné 
zariadenia, ktorý používateľom sluchových pomôcok uľahčuje nachádzanie mobilných takých 
zariadení, ktoré môžu byť kompatibilné s ich načúvacími pomôckami. 
 
 Tieto hodnotenia nie sú vyjadrením záruky. Výsledky sa budú líšiť v závislosti od sluchovej 
pomôcky používateľa a jeho poškodenia sluchu. Pokiaľ sú vaše načúvacie pomôcky náchylné na 
rušenie, nemusí byť pre vás možné úspešne používať telefón aj napriek udelenému ratingu. 
Vyskúšanie si mobilného zariadenia s načúvacou pomôckou je pravdepodobne najlepší spôsob, ako 
zistiť, či vám bude vyhovovať. 
 

 Ratingy M: Telefóny s ratingom M3 alebo M4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko 

pravdepodobné, že budú spôsobovať menšie rušenie načúvacích pomôcok ako telefóny bez tohto 
označenia. Rating M4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení. 
 
 Ratingy T: Telefóny s ratingom T3 alebo T4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko 

pravdepodobné, že budú použiteľnejšie s telecievkou načúvacej pomôcky („T spínač“ alebo 

„Telefónny spínač“) ako telefóny bez ratingu. Rating T4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení. 
(Upozorňujeme, že nie všetky načúvacie pomôcky obsahujú telecievky.) 
 
 Testovaný rating M a rating T pre toto zariadenie (FCC ID: ZL5S30), M3 a T4. 

 
Tiesňové volanie 
 
 Svoje zariadenie môžete používať na tiesňové hovory v oblasti so sieťovým pokrytím. 
Pripojenie však nie je možné garantovať za každých podmienok. Nespoliehajte sa na zariadenie ako 
na primárny komunikačný prostriedok pre tiesňové stavy. 

 
Vyhlásenie FCC 
 
 Tento mobilný telefón je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Obsluha je podmienená 
nasledujúcimi dvomi podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto 
zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže vyvolávať 
nežiaducu prevádzku. 
 
 Antény používané v rámci tohto vysielača nesmú byť spoločne alokované ani prevádzkované 
v súčinnosti so žiadnou inou anténou či vysielačom. 



 
 Poznámka: Výber kódu krajiny je určený len pre neamerický model a nie je dostupný na 
všetkých amerických modeloch. Wi-Fi produkt predávaný v USA musí byť podľa nariadenia FCC 
fixovaný výlučne na americké prevádzkové kanály. 
 
 Testovanie preukázalo, že tento mobilný telefón dosahuje súlad s limitmi pre digitálne 
zariadenie triedy B podľa časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity majú za účel zabezpečovať primeranú 
ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a 
môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže 
spôsobovať škodlivé rušenie komunikácie na rádiovej frekvencii. Nie je však možné zaručiť, že pri 
konkrétnom prevedení inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 
rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho signálu, čo sa dá overiť vypnutím a zapnutím 
zaradenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa o nápravu rušenia vykonaním jedného z 
nasledujúcich opatrení: 
 

 – Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo zmeniť jej umiestnenie. 

 – Zväčšiť odstup medzi zariadením a prijímačom 
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 – Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu ako je ten, ku ktorému je pripojený 

prijímač. 

 – Poradiť sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom a 
požiadať ho o pomoc. 
 
 Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené subjektom zodpovedným za súlad môžu 
používateľa zbaviť oprávnenia na prevádzku zariadenia. 

 
Vyhlásenie organizácie Industry Canada 
 
 Toto zariadenie je v súlade s RSS štandardmi organizácie Industry Canada s licenčnou 
výlukou. Obsluha je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami: 
 (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a 
 (2) toto zariadenia musí byť schopné akceptovať akékoľvek rušenie, ktoré môže 
spôsobovať nežiaducu prevádzku zariadenia. 
 

  
 
 
 
 Tento digitálny prístroj triedy B dosahuje súlad s kanadským štandardom CAN ICES-
3(B)/NMB-3(B). 
 
 Toto zariadenie dosahuje súlad so štandardom RSS-310 organizácie Industry Canada. 
Prevádzka je podmienená tým, že toto zariadenie nebude spôsobovať škodlivé rušenie. 
 

  
 
 
 Vyhlásenie a rádiofrekvenčnej expozícii: 
 
 Tento produkt dosahuje súlad s kanadským limitom rádiofrekvenčnej expozície pre prenosné 
zariadenia definovaným pre neregulované prostredie a je bezpečný na cieľové použitie 
charakterizované v tejto príručke. Ďalšie zníženie rádiofrekvenčnej expozície sa dá dosiahnuť, pokiaľ 
sa produkt uchová čo najďalej od ľudského tela, prípadne sa zariadenie nastaví na nižší výstupný 
výkon (pokiaľ je táto funkcia dostupná). 

 
  
 

  
 
 
 Toto zariadenie a jeho antény nesmú byť spoločne umiestnené ani prevádzkované v 
súčinnosti so žiadnou inou anténou ani vysielačom okrem testovaných vstavaných rádií. Funkcia 
výberu kódu krajiny je deaktivovaná na produktoch predávaných v USA a Kanade. 
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Informácie o rádiofrekvenčnej expozícii (SAR) 
 
 Toto zariadenie spĺňa vládne požiadavky na vystavenie pôsobeniu rádiovým vlnám. 
 
 Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie 
pôsobeniu rádiofrekvenčnej (RF) energii ustanovené Federálnou komisiou pre komunikáciu vlády 
USA. 
 
 Pokiaľ ide o prevádzku pri nosení na tele, zariadenie bolo testované a spĺňa smernice pre 
rádiofrekvenčné pôsobenie FCC pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a 
umiestnení náhlavnej súpravy minimálne 1 cm od tela. Používanie iného príslušenstva nemusí zaručiť 
súlad so smernicami pre vystavenie pôsobeniu rádiovým frekvenciám FCC. 
 
 Limit SAR, ktorý ustanovilo FCC, je 1,6 W/kg. 
 
 US SKU: 
 
 Najvyššie hlásené hodnoty SAR pre telefón podľa nariadení FCC sú uvedené nižšie: 
 SAR v oblasti hlavy: 0,56 W/kg 
 SAR v oblasti tela: 1,11 W/kg 
 

Ak sa má znížiť hladina vystavenia pôsobeniu vlnenia, vykonajte nasledujúce kroky: 
(i) mobilný telefón používajte v podmienkach s dobrým príjmom, 
(ii) používajte hands-free súpravu, 
(iii) tehotné ženy by mali držať mobilný telefón ďaleko od brucha, 
(iv) mobilný telefón používajte ďaleko od oblasti genitálií. 

 
 V prípade zariadenia, ktoré sa testuje podľa štandardu EN60950-1:2006, je definovaná 
povinnosť vykonať audio testy podľa štandardu EN50332. 
 
 Toto zariadenie bolo testované na súlad s požiadavkou pre úroveň zvukového tlaku 
ustanovenou v príslušných štandardoch EN 50332-1 alebo EN 50332-2. Ak budete dlhší čas počúvať 
veľmi hlasný zvuk zo slúchadiel do uší alebo bežných slúchadiel, môže dôjsť k trvalej strate sluchu. 
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Prevencia straty sluchu 
 
 Požiadavka na výstražné oznámenie podľa štandardu EN 60950-1:A12. 
 

aaa Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhý čas pri vysokých úrovniach 
hlasitosti. 

 
 Poznámka: Pre Francúzsko: slúchadlá tohto zariadenia sú kompatibilné s požiadavkou na 
hladinu zvukového tlaku ustanovenú v príslušnom štandarde EN 50332-1: 2000 alebo EN50332-2: 
2003 podľa požiadaviek Francúzskeho článku L.5232-1. 
 

bbb  
 

Vyhlásenie o zhode 
 
Vyhovuje základným požiadavkám Článku 3 Smernice R&TTE 1999/5/ES, pokiaľ sa používa na 
cieľový účel a boli uplatnené nasledujúce štandardy: 

 
1. Zdravie (Článok 3.1(a) Smernice R&TTE) 
 • EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014 

 • EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010 

 • EN 62479:2010 

 
2. Bezpečnosť (Článok 3.1(a) Smernice R&TTE) 
 • EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

 • EN 50332-1:2013, 50332-2:2013 

 
3. Elektromagnetická kompatibilita (Článok 3.1(b) Smernice R&TTE) 
 • EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1 

 • EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1 

 • EN 55022:2010/AC:2011 trieda B, EN55024:2010 

 
4. Použitie spektra rádiovej frekvencie (Článok 3.2 Smernice R&TTE) 
 • EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1 

 • EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1 

 • EN 300 328 V1.9.1 

 • EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1 

 
5. Smernica RoHS (2011/65/EÚ) 
 • EN 50581: 2012 
 

§§§ 
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Súlad s CE SAR 
 
 Toto zariadenie je v súlade s nariadeniami EÚ (1999/5/ES) o obmedzení vystavenia širokej 
verejnosti pôsobeniu elektromagnetických polí v záujme ochrany zdravia. 
 
 Tieto obmedzenia sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní pre ochranu všeobecnej verejnosti. 
 Tieto odporúčania vyvinuli a skontrolovali nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom 
pravidelných a detailných vyhodnotení vedeckých štúdií. Jednotka merania pre odporúčaný limit 

Európskou radou pre mobilné zariadenia je „Špecifická absorpčná rýchlosť“ (SAR) a limit SAR je 

priemerne 2,0 W/kg v rámci 10 gramov tkaniva. Vyhovuje požiadavkám Medzinárodnej komisie o 
ochrane pred neionizujúcou radiáciou (ICNIRP). 
 
 Pri prevádzke s nosením na tele sa toto zariadenie testovalo a vyhovuje smerniciam 
vystavenia sa ICNIRP a európskej norme EN 62311 a EN 62209-2 pre používanie s určeným 
príslušenstvom. Používanie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zaručiť súlad so 
smernicami vystavenia sa ICNIRP. 
 
 SAR sa meria so zariadením s odstupom 1,5 cm od tela, zatiaľ čo vysiela pri najvyššom 
certifikovanom výstupnom výkone vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia. 
 
 Vzdialenosť 1,5 cm, ktorá zostane zachovaná medzi telom a zariadením. 
 
 Najvyššie hlásené hodnoty SAR podľa nariadení CE pre telefón sú uvedené nižšie: 
 
 SAR v oblasti hlavy: 0,285 W/kg 
 SAR v oblasti tela: 0,395 W/kg 

 
Informácie o likvidácii a recyklácii 
 
 Tento symbol na zariadení (a priložených batériách) vypovedá o tom, že tieto položky sa 
nesmú likvidovať ako bežná súčasť komunálneho odpadu. Zariadenie ani batérie nelikvidujte ako 
súčasť neseparovaného komunálneho odpadu. Toto zariadenie (a prípadné batérie) by sa na konci 
životnosti mali odovzdať na certifikovanom zbernom mieste za účelom recyklácie alebo náležitej 
likvidácie. 
 
 Podrobnejšie informácie o recyklácii zariadení alebo batérií žiadajte na miestnom úrade, 
prípadne od pracovníka služby na likvidáciu komunálneho odpadu alebo v maloobchodnej predajni, 
kde ste zariadenie zakúpili. 
 
 Likvidácia tohto zariadenia podlieha Smernici o odpade z elektrických a elektronických 
zariadení (WEEE) Európskej únie. Cieľom separácie WEEE a batérií od iných druhov odpadu je 
minimalizovať potenciálne negatívne environmentálne dopady potenciálne prítomných nebezpečných 
látok na ľudské zdravie. 
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Zníženie množstva nebezpečných látok 
 
Toto zariadenie je v súlade s Nariadením EÚ o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní 
chemických látok (REACH) (Nariadenie č. 1907/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady) a 
Smernicou EÚ o znižovaní množstva nebezpečných látok (RoHS) (Smernica 2011/65/EÚ Európskeho 
parlamentu a Rady). Viac informácií o súlade zariadenia s nariadením REACH nájdete na webovej 
stránke www.catphones.com/certification. Túto webovú stránku vám odporúčame navštevovať 
pravidelne, pretože na nej nájdete najaktuálnejšie informácie. 

 
Súlad s predpismi EÚ 
 
Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými 
relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. 
 
V prípade záujmu o vyhlásenie o zhode navštívte webovú stránku www.catphones.com/certification. 
0678 
 
Poznámka: Dodržiavajte miestne príslušné nariadenia platné v lokalite, kde sa zariadenie bude 
používať. Toto zariadenie môže byť obmedzené na použitie vo vybraných alebo všetkých členských 
štátoch Európskej únie (EÚ). 
 
Poznámka: Toto zariadenie sa môže prevádzkovať vo všetkých členských štátoch EÚ. 
 
Francúzsko: Použitie v exteriéri je obmedzené na 10 mW e.i.r.p. v pásme 2454-2483,5 MHz. 
Taliansko: Pokiaľ sa WAS/RLAN používajú mimo vlastných objektov, na súkromné použitie sa 
vyžaduje všeobecný súhlas. 
 
Na verejné použitie sa vyžaduje všeobecný súhlas. Luxembursko: Pre sieťovú prácu a dodávku 
služieb sa vyžaduje všeobecný súhlas. 
 

Nórsko Táto podriadená sekcia sa nevzťahuje na geografickú oblasť v okruhu 20 km od 
centra mesta Ny-Ĺlesund. 
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Právne vyhlásenie spoločnosti Google 
 
Android, Google, Google Play a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. 
 
 


