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Uživatelská příručka



Pozorně si prosím přečtěte před použitím 

Bezpečnostní opatření 

Pozorně si prosím přečtěte bezpečnostní instrukce, abyste dokázali se svým telefonem 
správně pracovat. 

Přestože je toto zařízení odolné, snažte se svůj mobilní telefon nevystavovat nárazům, 
neházejte s ním ani jej nepouštějte na zem, nevystavujte jej vysokému tlaku, neohýbejte 
ani nepropichujte.

Nepoužívejte svůj mobilní telefon ve vlhkém prostředí, jako je koupelna.  
Zabraňte úmyslnému namočení nebo ponoření mobilního telefonu do vody.

Mobilní telefon nezapínejte, je-li v daném místě zakázáno používat telefony nebo může-li 
způsobit rušení či jiné ohrožení. 

Mobilní telefon nepoužívejte při řízení.

Dodržujte pravidla a nařízení v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních.  
V blízkosti lékařských přístrojů telefon vypínejte. 

Telefon vypínejte také v letadle, protože může způsobit rušení řídicích zařízení letadla. 

Telefon vypněte v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení, protože může ovlivnit 
jejich funkci. 

Nepokoušejte se telefon a jeho příslušenství rozebírat. Telefon mohou opravovat pouze 
kvalifikované osoby.

Nevkládejte svůj mobilní telefon ani jeho příslušenství do schránek se silným 
elektromagnetickým polem. 

K telefonu nepřibližujte magnetická úložná média, protože vyzařování z telefonu může 
vymazat na nich uložená data. 

Nepoužívejte telefon v prostředí s vysokou teplotou ani v oblasti s výbušnými plyny, jako 
jsou čerpací stanice. 

Svůj mobilní telefon a jeho příslušenství chraňte před dětmi. Nenechávejte bez dohledu 
děti používat tento mobilní telefon. 

Používejte pouze schválené baterie a nabíječky, aby nedošlo k výbuchu. 

Dodržujte všechny zákony a nařízení související s používáním bezdrátových zařízení.  
Při používání tohoto zařízení respektujte soukromí a zákonná práva ostatních lidí.

Při použití kabelu USB přesně dodržujte odpovídající pokyny v této příručce. Jinak může 
dojít k poškození vašeho mobilního telefonu nebo PC. 



Právní upozornění 
© 2012 Caterpillar

CAT, CATERPILLAR, odpovídající loga, „Caterpillar Yellow“, „Caterpillar Corporate Yellow“ i zde použitá 
identita podniku a produktu jsou obchodními značkami společnosti Caterpillar a nelze je používat bez svolení.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Caterpillar nesmí být žádná část tohoto dokumentu 
reprodukována ani přenášena v žádné formě ani žádnými prostředky.

Výrobek popsaný v této příručce může obsahovat software s autorskými právy i poskytovatele licencí. 
Zákazníci nesmějí žádným způsobem reprodukovat, distribuovat, měnit, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat, 
vyjímat, zpětně sestavovat, pronajímat, přiřazovat ani následně licencovat uvedený software nebo hardware, 
pokud nejsou podobná omezení zakázaná platnými zákony nebo tyto akce neschválí odpovídající majitelé 
autorských práv s licencemi.

Poznámka 
Některé zde popsané funkce produktu a jeho příslušenství závisejí na instalovaném softwaru, schopnostech 
a nastavení místní sítě a nemusejí být aktivované nebo mohou být omezené operátory místní sítě nebo 
poskytovateli síťových služeb. Proto zde uvedené popisy nemusejí přesně odpovídat zakoupenému výrobku 
či jeho příslušenství. 

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a povinnosti změnit nebo upravit jakékoli informace 
i specifikace obsažené v této příručce. 

Výrobce nezodpovídá za legitimnost a kvalitu jakýchkoli produktů, které odešlete nebo přijmete tímto 
mobilním telefon, což zahrnuje text, obrázky, hudbu, filmy a nevestavěný software s ochranou ve formě 
autorských práv, ovšem neomezuje se pouze na výše uvedené. Veškeré důsledky vyplývající z instalace 
a používání zmíněných produktů na tomto mobilním telefonu ponese uživatel sám.

BEZ ZÁRUKY
Obsah této příručky je poskytován „jak je“. Nevyžaduje-li to platný zákon, tak ve vztahu k přesnosti, 
spolehlivosti ani obsahu této příručky neplatí žádné záruky, přímé ani odvozené, včetně odvozených záruk 
prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel i dalších, neomezuje se ovšem se pouze na ně.

V maximální míře povolené platnými zákony nezodpovídá výrobce zařízení za zvláštní, náhodné, nepřímé 
a následné škody, ztracený zisk, obchod, příjem, data, dobrou pověst ani očekávané úspory.

Pravidla importu a exportu 
Zákazníci musejí dodržovat všechny platné zákony a nařízení exportu a importu a získat všechna nezbytná 
vládní oprávnění a licence, aby mohli exportovat, opakovaně exportovat nebo importovat výrobek 
popisovaný v této příručce včetně softwaru a technických dat zde obsažených. 
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Vítá vás chytrý telefon Cat B10
Telefon B10 je vodotěsný (IPX7), prachuvzdorný (IP6X) a dostatečně robustní, aby vydržel pád z výšky 
1,5 metru na tvrdý povrch. Zároveň je ovšem vybaven dotykovým řídicím panelem se sklem odolným vůči 
poškrábání a poháněn systémem Android, díky němuž nabízí sadu aplikací Google včetně přístupu k tisícům 
aplikací pro Android ve službě Android Market. Nejenže je to tedy robustní mobilní telefon, ale podporuje 
také procházení Webem, odesílání zpráv, přehrávání hudby a mnoho dalších funkcí, to vše díky své 
vysokokapacitní baterii a paměti rozšiřitelné až na 32 GB.

Seznámení s mobilním telefonem 

Přehled telefonu

Základní funkce na dosah 
Zapnutí/uspání  Stiskem tohoto tlačítka svůj mobilní telefon zapnete.

    Stiskem a přidržením otevřete nabídku možnosti telefonu.

    Při zapnutém telefonu stiskem zamykáte nebo aktivujete displej.

Tlačítko odeslání  Stiskem tohoto tlačítka přejdete na zobrazení hovorů. Dlouhým stiskem a uvolněním 
znovu vytočíte poslední hovor.

Tlačítko Domů   Stisk vždy zobrazí základní (domovskou) obrazovku. Dlouhý stisk nabídne naposledy 
použité aplikace.

Tlačítko Konec  Stiskem ukončíte hovor.

Tlačítko Menu   Dotykem otevřete nabídku s možnostmi vztahujícími se k aktuálnímu zobrazení nebo 
aplikaci.

Tlačítko Hledat   Při dotyku na základní obrazovce můžete prohledávat telefon a Web. Při práci 
s nějakou aplikací otevře okno hledání pro vyhledávání v dané aplikaci.

Tlačítko Zpět   Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku, na které jste pracovali. Použijte také 
k zavření klávesnice na obrazovce.

PRVKY – PŘEDNÍ STRANA PRVKY – ZADNÍ STRANA

1 Snímač přiblížení 

2 Reproduktor 

3 Konektor sluchátek 

4 Zapnutí/uspání 

5 Přední fotoaparát 

6 Zesílení/zeslabení 

7 Tlačítko Zpět  

8 Tlačítko Konec 

9 Tlačítko Domů 

10 Mikrofon 

11 Tlačítko Odeslat  

12 Tlačítko Hledat  

13 Tlačítko Menu  

14 Svítilna 

15 Port USB  

16 Zadní fotoaparát  

17 Svítilna 

18 Reproduktor 

19 Tlačítko fotoaparátu
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Začínáme s mobilním telefonem

Poznámka:

Při vkládání karty SIM se přesvědčte, že zlaté kontakty směřují dolů. Slot pro kartu 1 podporuje sítě WCDMA (3G) 
a GSM (jedná se o jediný slot na zařízeních s jednou SIM), zatímco slot pro kartu 2 (je-li k dispozici) podporuje pouze 
sítě GSM. Chcete-li ve svém telefonu použít kartu SIM s podporou sítí WCDMA, vložte ji do slotu 1 a dosáhnete tak 
optimálních síťových služeb.

Poznámka:

Při vkládání karty microSD se přesvědčte, že zlaté kontakty směřují dolů.

Instalace baterie 

Baterii otočte popisky směrem nahoru, vložte do dolní části oblasti baterie konec s kovovými kontakty tak, 
aby dosedly na kontakty v telefonu, a pak baterii položte do telefonu.

Nabíjení baterie 

Před nabíjením baterie se přesvědčte, že je do telefonu řádně vložená.

1. Připojte kabel USB dodaný s mobilním telefonem k nabíječce.

2.  Otevřete gumový kryt portu USB. Připojte kabel USB ke svému mobilnímu telefonu tím způsobem,  
že symbol USB na zástrčce směruje vzhůru (je-li také displeje mobilního telefonu nahoře).

3. Pak zapojte nabíječku do zásuvky.

Poznámka:

Pokud byla baterie delší dobu zcela vybitá, může dojít k určitému zpoždění, než se na displeji objeví animace 
dobíjení.

Důležité informace o baterii

Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, nemusí být možné zapnout telefon okamžitě po začátku dobíjení. 
Nechte baterii několik minut dobíjet s vypnutým telefonem a teprve poté se jej pokuste zapnout. Během této 
doby se na displeji nemusí objevit animace dobíjení. 

Odstraňte kryt 
baterie

Otočte oběma šrouby proti směru 
hodinových ručiček, čímž uvolníte kryt 
baterií. Pomocí štěrbiny pod  
fotoaparátem pak kryt  
odstraňte.

Vložte svou  
kartu SIM

Vložte kartu (nebo karty) SIM 
a paměťovou kartu do telefonu 
podle obrázku (kontakty dolů). 
SIM 2 je v horním slotu. Při 
vkládání karty SD posuňte 
kovovou úchytku dolů, aby 
se odklopila. Vložte kartu SD 
na místo, zavřete kovovou 
úchytku a posuňte ji zpět 
nahoru, aby zapadla.

2G SIM2

3G SIM1

Vraťte zpět kryt 
baterie

Nejprve vložte do telefonu úchyty  
na krytu baterií a pak kryt zavřete. 
Stále tlačte na kryt pod hlavami 
šroubů a otočte s nimi ve směru 
hodinových ručiček, až pocítíte odpor. 
Pak přidejte ještě čtvrt otáčky. Kryt 
musí být zajištěn, aby byl vodotěsný. 
Šrouby však neutahujte až příliš.

Nechte telefon 
nabíjet 8 hodin 
Před prvním použitím 
nechte telefon nabíjet 
8 hodin.
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Po určité době nevydrží baterie nabitá tak dlouho, jako když byla nová. Jakmile bude výdrž baterie po řádném 
dobití výrazně kratší, než je obvyklé, nahraďte baterii novým článkem stejného typu.

Využívání datových služeb zvyšuje nároky na baterii a snižuje dobu, po kterou zůstane nabitá.

Doba potřebná k dobití baterie závisí na okolní teplotě a věku baterie.

Když je nabití baterie nízké, přehraje telefon zvukové upozornění a zobrazí varování. Když je baterie téměř 
vyčerpaná, váš telefon se automaticky vypne. 

Zapnutí a vypnutí mobilního telefonu

Zapnutí mobilního telefonu

Stiskněte tlačítko Power. Při prvním zapnutí po vás bude telefon požadovat přihlášení k vašemu účtu 
a nastavení.

Poznámka:

Máte-li na kartě SIM aktivní ochranu osobním identifikačním číslem (PIN), tak je musíte před používáním mobilního 
telefonu zadat. 

Vypnutí mobilního telefonu 

1. Stiskem a přidržením tlačítka Power si otevřete nabídku možností telefonu.

2.  Klepněte na Power off (vypnout).

3. Klepněte na OK.

Seznámení se základní obrazovkou
Po přihlášení nebo zapnutí telefonu se objeví základní obrazovka (Home screen). Ta je vaším počátečním 
místem přístupu ke všem funkcím vašeho telefonu. Zobrazuje ikony aplikací, widgety, zástupce a další prvky. 
Základní obrazovku si můžete upravit volbou jiné tapety a zobrazením položek, které požadujete.

Základní obrazovka má rovněž ikonu spouštění        . Když na ní klepnete, zobrazí se nainstalované aplikace, 
které můžete spouštět.

Používání dotykového displeje 

Akce dotykového displeje 

Klepnutí/dotyk: Dotykem prstem vyberete nějakou položku, potvrdíte volbu nebo spustíte určitou aplikaci.

Dotyk a přidržení: Klepněte na nějakou položku prstem a přidržujte ji, dokud váš mobilní telefon nezareaguje. 
Chcete-li kupříkladu otevřít nabídku možností pro aktivní obrazovku, dotkněte se jí a prst držte přitisknutý, 
dokud se nabídka nezobrazí.

Swipe: Posunujte prst po displeji svisle nebo vodorovně. Posunem doleva nebo doprava například přecházíte 
mezi obrázky.

Přetažení: Dotkněte se požadované položky prstem a přidržte ji. Pak ji přetáhněte na jinou část displeje. 
Přetažením můžete nějakou ikonu přesunout nebo odstranit.

Otočení displeje mobilního telefonu

Orientace většiny obrazovek se změní společně s polohou telefonu, když jej natočíte ze svislé polohy  
na stranu a zpět. 
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If you have more noti�cations than can �t in the status bar, a plus icon  prompts 
you to open the Noti�cations panel to view them all. See “Managing noti�cations” on 
page 29.

Status icons
The following icons indicate the status of your phone. To learn more about the 
di�erent kinds of mobile networks, see “Connecting to networks and devices” on 
page 57.

Network status icons turn green if you have a Google Account added to your phone 
and the phone is connected to Google services, for syncing your Gmail, Calendar 
events, contacts, for backing up your settings, and so on. If you don’t have a Google 
Account or if, for example, you’re connected to a Wi-Fi network that is not connected 
to the Internet, the network icons are white.

Connected to GPRS mobile network Roaming

GPRS in use No signal

Connected to EDGE mobile network No SIM card installed 

EDGE in use Vibrate mode

Connected to 3G mobile network Ringer is silenced

AUG-2.3-103 Android User’s Guide

Network status icons turn green if you have a Google Account added to your phone 
and the phone is connected to Google services, for syncing your Gmail, Calendar 
events, contacts, for backing up your settings, and so on. If you don’t have a Google 
Account or if, for example, you’re connected to a Wi-Fi network that is not connected 
to the Internet, the network icons are white.

Android basics 28

Uzamknutí a odemknutí obrazovky

Uzamknutí obrazovky

Když máte telefon zapnutý, tak stiskem tlačítka Power displej zamknete. Když je displej zamknutý, stále 
můžete přijímat zprávy a hovory.

Necháte-li chvíli svůj mobilní telefon v klidu, displej se sám zamkne.

Odemknutí obrazovky

Displej probudíte stiskem tlačítka Power. Následně jej odemknete přetažením ikony zámku zleva doprava.

Poznámka: 
Pokud si nastavíte vzor odemykání displeje, telefon vás vyzve k nakreslení odpovídajícího vzoru, než 
obrazovku odemkne.

Displej

Rozložení displeje

Upozornění a stavové informace

Na horním okraji každé obrazovky je stavová lišta. Ta zobrazuje upozornění, jako jsou zmeškané hovory nebo 
přijaté zprávy (vlevo) a ikony stavu telefonu, jako je nabití baterie (vpravo), společně s aktuálním časem.

Stavové ikony 

Ikony upozornění Stavové ikony

Připojeno k mobilní síti GPRS

Používá se GPRS

Připojeno k mobilní síti EDGE

Používá se EDGE

Připojeno k mobilní síti 3G

Používá se 3G

Síla signálu mobilní sítě

Připojeno k síti Wi-Fi

Je zapnuté Bluetooth

Připojeno k zařízení Bluetooth

Režim letadla

Je nastavený budík

Je zapnutý hlasitý poslech

Roaming

Není signál

Není instalovaná karta SIM

Režim vibrování

Vypnuté vyzvánění

Vypnutý mikrofon telefonu

Velmi nízké nabití baterie

Nízké nabití baterie

Baterie je částečně vybitá

Baterie je plně nabitá

Baterie se nabíjí

Je zapnuté GPS

Příjem dat o poloze z GPS
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If you have more noti�cations than can �t in the status bar, a plus icon  prompts 
you to open the Noti�cations panel to view them all. See “Managing noti�cations” on 
page 29.

Status icons
The following icons indicate the status of your phone. To learn more about the 
di�erent kinds of mobile networks, see “Connecting to networks and devices” on 
page 57.

Network status icons turn green if you have a Google Account added to your phone 
and the phone is connected to Google services, for syncing your Gmail, Calendar 
events, contacts, for backing up your settings, and so on. If you don’t have a Google 
Account or if, for example, you’re connected to a Wi-Fi network that is not connected 
to the Internet, the network icons are white.

Connected to GPRS mobile network Roaming

GPRS in use No signal

Connected to EDGE mobile network No SIM card installed 

EDGE in use Vibrate mode

Connected to 3G mobile network Ringer is silenced
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Network status icons turn green if you have a Google Account added to your phone 
and the phone is connected to Google services, for syncing your Gmail, Calendar 
events, contacts, for backing up your settings, and so on. If you don’t have a Google 
Account or if, for example, you’re connected to a Wi-Fi network that is not connected 
to the Internet, the network icons are white.

Android basics 28

Ikony upozornění

Panel upozornění 
Váš mobilní telefon vás upozorní na příjem nové zprávy nebo nadcházející událost. Panel upozornění vás 
rovněž informuje o budíku a nastaveních – kupříkladu na aktivaci přesměrování hovorů. Po otevření panelu 
upozornění uvidíte operátora bezdrátové sítě nebo se podíváte na zprávu, připomenutí či upozornění  
na událost.

Otevření panelu upozornění

1.  Když se na panelu upozornění objeví nová ikona upozornění, tak se panelu dotkněte a přidržte jej. 
Následně jej přetáhněte dolů, čímž se otevře.

2.  Na panelu upozornění můžete provést následující: 
Klepnutím na upozornění si otevřete související aplikaci. 
Klepnutím na Clear (vymazat) odstraníte všechna upozornění.

Zavření panelu upozornění

Dotkněte se dolní části panelu a přidržte ji. Panel pak zavřete přetažením nahoru.

Přidání nové položky na obrazovku

1.  Dotkněte se prázdné oblasti na základní obrazovce a prst přidržte, dokud se neobjeví nabídka Add to Home 
screen (přidat na základní obrazovku).

2. Přetažením přidejte nějakou položku z lišty aplikací na základní obrazovku.

Nová zpráva Gmailu

Nová textová nebo multimediální zpráva

Problém s doručením textové nebo 
multimediální zprávy

Nová zpráva Google Talk

Nová hlasová zpráva

Nadcházející událost

Synchronizují se data

Problém s přihlášením nebo synchronizací

Karta SD nebo úložiště USB je plné

Je k dispozici otevřená síť Wi-Fi

Telefon je připojen pomocí kabelu USB

Telefon sdílí své datové připojení přes USB 
(USB tethering)

Telefon sdílí své datové připojení jako 
hotspot Wi-Fi (Wi-Fi tethering)

Telefon sdílí datové spojení více způsoby

Více upozornění

Probíhá hovor

Probíhá hovor prostřednictvím sady 
Bluetooth

Zmeškaný hovor

Pozdržený hovor

Je zapnuté přesměrování hovorů

Přehrává se hudba

Odesílání dat

Stahování dat

Stahování dokončeno

Připojen k virtuální soukromé síti (VPN) 
nebo odpojen od ní

Limit přenosu dat se blíží nebo je přesažen

Je k dispozici update aplikace

Je k dispozici update systému
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Přesunutí položky na obrazovce

1.  Dotkněte se nějaké ikony na základní obrazovce a přidržte ji, dokud se ikona nezvětší a mobilní telefon 
nezavibruje.

2.  Prst ponechte na displeji a ikonu přetáhněte na požadovanou pozici na obrazovce.  
Pak ji uvolněte. Poznámka: v daném místě musí být pro ikonu dostatek prostoru.

Odstranění položky na obrazovce

1.  Dotkněte se nějaké ikony na základní obrazovce a přidržte ji, dokud se ikona nezvětší a mobilní telefon 
nezavibruje. v dolní části obrazovky se objeví ikona odpadkového koše.

2. Prst ponechte na displeji a ikonu přetáhněte na odpadkový koš.

3.  Jakmile položka zčervená, prst uvolněte. Tím danou položku odstraníte ze základní obrazovky.

Widgety

Widget (miniaplikace) vám dovoluje zobrazit si náhled nějaké aplikace nebo ji použít. Widgety můžete umístit 
na svou základní obrazovku jako ikony nebo okna náhledu.  
Váš telefon standardně obsahuje několik nainstalovaných widgetů. Další si můžete stáhnout z Android 
Marketu. Widget přidáte na jednu z obrazovek takto:

1. Dotkněte se nějaké prázdné oblasti na obrazovce a přidržte ji.

2. v zobrazené nabídce zvolte Widgets.

3. Klepněte na požadovaný widget.

Složky

Vytvoření složky

1.  Dotkněte se obrazovky a počkejte, než se objeví nabídka přidání na základní obrazovku. Pak vyberte 
Folders (složky).

2. Zvolte jeden z nabízených typů složek.

3.  Dotykem si složku zvoleného typu otevřete. Když je otevřená, zavřete ji klepnutím  
na ikonu vpravo nahoře nebo tlačítkem Zpět.

Přejmenování složky

1.  Složku otevřete klepnutím. Přidržte titulkovou lištu složky tak, aby se otevřelo dialogové okno přejmenování 
složky.

2. Zadejte nový název složky a pak klepněte na OK.

Změna tapety

1. Dlouze se dotkněte základní obrazovky a pak klepněte na Wallpaper (tapeta).

2. Po klepnutí na Gallery (galerie) vyberte obrázek, který se nastaví jako tapeta.

3. Klepnutím na Live Wallpapers můžete nastavit použití živé tapety.

4. Také po klepnutí na Wallpapers můžete vybrat obrázek, který bude tapetou.
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Použití karty microSD Card jako úložiště USB

Chcete-li přenést svou oblíbenou hudbu a obrázky z PC na kartu microSD v mobilním telefonu, musíte kartu 
microSD nastavit jako úložiště USB.

1.  Připojte svůj mobilní telefon k PC kabelem USB. (Když to provedete poprvé, může po vás PC požadovat 
instalaci ovladačů.)

2.  V dialogovém okně, které se zobrazí, klepněte na Turn on USB storage (zapnout úložiště USB), čímž 
potvrdíte svůj úmysl přenášet soubory. Vaše PC pak zobrazí kartu microSD jako vyměnitelný disk. Nyní 
můžete přenášet soubory z PC na karty microSD ve svém telefonu.

V liště upozornění se zobrazí ikona USB, abyste mohli úložiště USB zapínat a vypínat.

Poznámka:

Když je zapnuté úložiště USB, některé funkce nebudou k dispozici.

Volání 
Volání můžete uskutečnit několika způsoby. Můžete číslo vytočit, vybrat ze seznamu kontaktů, z webové 
stránky nebo z dokumentu, který nějaké telefonní číslo obsahuje. Při hovoru můžete další příchozí hovory 
přijmout nebo je odeslat do hlasové schránky.

Je také možné uskutečňovat konferenční volání s několika účastníky.

Poznámka:

Má-li váš telefon duální SIM a hovoříte prostřednictvím jedné karty SIM, je druhá karta SIM po dobu tohoto hovoru 
neaktivní a nelze ji používat k příjmu dalších hovorů.

Uskutečnění hovoru 

K uskutečnění hovoru můžete použít aplikaci Phone, případně můžete vybrat číslo z kontaktů nebo záznamu 
hovorů.

Když hovoříte, můžete stisknout středové tlačítko Home, vrátit se na základní obrazovku a používat další 
funkce. Chcete-li se pak vrátit na obrazovku s hovorem, přetáhněte dolů lištu upozornění a klepněte na 
Current call.

Poznámka:

Dávejte si pozor, abyste prsty nezakrývali mikrofon (pod obrazovkou).

Uskutečnění hovoru s vytočením

1.  Klepněte na       na základní obrazovce nebo stiskněte zelené tlačítko Send, kterým si zobrazíte číselník. 
Pokud již pracujete s kontakty nebo záznamem hovorů, klepněte na kartu Phone (telefon). Můžete také 
klepnout na Launcher         a pak na        .

2.  Klepněte na odpovídající číselná tlačítka, kterými zadáte telefonní číslo. Tip: Váš mobilní telefon podporuje 
funkci chytrého vytáčení (SmartDial), takže jak zadáváte čísla, telefon automaticky prohledává vaše 
kontakty a vypisuje odpovídající výsledky podle přesnosti shody. Možné shody si zobrazíte skrytím 
klávesnice.

3.  Po zadání čísla nebo výběru kontaktu stiskněte zelené tlačítko odeslání. Případně, máte-li zařízení se 
dvěma kartami SIM, začněte hovor klepnutím na SIM1 nebo SIM 2. Potřebujete-li během hovoru zadat 
další čísla, klepněte na ikonu Dialpad (číselník).
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Volání z kontaktů

1.  Klepněte na          na základní obrazovce nebo na         a pak si klepnutím na Contacts (kontakty) zobrazte 
seznam kontaktů. Pokud již pracujete s číselníkem nebo záznamem hovorů, klepněte na kartu Contacts.

2. v seznamu klepněte na kontakt, který chcete zavolat.

3. Klepněte na Call (volat) a pak vyberte SIM1 nebo SIM 2 k vytočení telefonního čísla.

Volání ze záznamu hovorů 

1.  Volbou Phone (telefon) > Call Log (záznam hovorů) si zobrazte záznam hovorů. Pokud již pracujete 
s kontakty nebo číselníkem, klepněte na kartu Call Log.

2.  Klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat. Tip: Když záznam přidržíte stisknutý, otevře se nabídka 
možností.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru 

Přijetí příchozího hovoru

Když vám přichází telefonický hovor, otevře se obrazovka příchozího hovoru s identifikátorem volajícího 
a dalšími informacemi o volajícím, které jste zadali do kontaktů.

Buď přetáhněte zobrazenou zelenou ikonu přijetí hovoru doprava, nebo hovor přijměte stiskem zeleného 
tlačítka odeslání.

Ukončení hovoru

Probíhající hovor ukončete klepnutím na End call (ukončit hovor) nebo stiskem červeného tlačítka End.

Odmítnutí příchozího hovoru

Přetáhněte zobrazenou červenou ikonu doleva nebo hovor odmítněte stiskem červeného tlačítka End. 

Další operace během hovoru 

Konferenční hovor

Když vám přijde nový hovor v okamžiku, když již mluvíte s někým jiným, můžete druhý hovor připojit k tomu 
aktuálnímu. Tato funkce se označuje za konferenční hovor. Je rovněž možné vytvořit konferenční hovor 
s více volajícími. 

Poznámka:

Podporu konferenčních hovorů a počet účastníků, které můžete přidat, si ověřte u svého síťového operátora.

1.  Chcete-li začít konferenční hovor, vytočte číslo prvního účastníka. Během hovoru pak klepněte na Add call  
(přidat hovor).

2.  Zadejte telefonní číslo osoby, která se má ke konverzaci připojit, a stiskněte zelené tlačítko odeslání, případně vyberte 
někoho ze záznamu hovorů nebo kontaktů. První hovor se automaticky odloží.

3. Jakmile máte spojení s přidaným člověkem, tak klepnutím na Merge calls (sloučit hovory) začněte konferenční hovor.

4. Chcete-li přidat další účastníky, klepněte na Add call a zopakujte kroky 2 a 3.

5.  Je-li zapotřebí někoho z hovoru vyloučit nebo mluvit soukromě s jedním účastníkem, klepněte na Manage conference 
call (spravovat konferenční hovor).

6. Konferenční hovor ukončíte a všechny účastníky odpojíte klepnutím na End a stiskem červeného tlačítka End. 
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Přepínání mezi hovory

Máte-li příchozí hovor, když již mluvíte s někým jiným, můžete se mezi oběma hovory přepínat.

1. Když jste účastníky dvou hovorů, klepněte na ikonu Swap          (zaměnit).

2. Aktuální hovor se odloží a vy se připojíte k druhému hovoru.

Použití záznamu hovorů 
Záznam hovorů obsahuje seznam vytočených, přijatých i zmeškaných volání. Pomocí záznamu hovorů 
můžete rychle nalézt nedávno volané číslo nebo si nějaké číslo přidat do kontaktů.

Přidání položky do kontaktů

1. Klepněte na Contacts a pak na Call log.

2. Klepněte a přidržte položku, kterou chcete přidat.

3. Klepněte na Add to contacts (přidat do kontaktů) v nabídce možností.

4.  Klepněte na Save as new (uložit jako nový) nebo procházejte seznamem kontaktů a klepněte na nějaké 
existující jméno kontaktu.

Použití režimu letadla

Na některých místech může být nezbytné vypnout bezdrátové spojení vašeho telefonu. Telefon ovšem 
nemusíte zcela vypínat, stačí jej převést do režimu letadla (Airplane).

1. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení (Power).

2. Klepněte na Airplane mode v nabídce možností.

Můžete také použít aplikaci Settings (nastavení) a pomocí nabídky Wireless and networks (bezdrátové 
připojení a sítě) přejít do režimu letadla.

Kontakty 
Aplikace Contacts vám umožňuje ukládat a spravovat takové informace, jako jsou telefonní čísla a adresy 
vašich kontaktů. Jakmile si uložíte kontaktní údaje do svého mobilního telefonu, získáte snadný přístup 
k lidem, s nimiž si přejete komunikovat.

Otevření aplikace Contacts

Máte-li nový mobilní telefon zatím bez kontaktů, zobrazí aplikace Contacts zprávu s tipy, jak začít přidávat 
kontakty do mobilního telefonu.

1.  V Launcheru zvolte Contacts.

2. Klepněte na ikonu Phone nebo stiskněte zelené tlačítko odeslání a pak klepněte na kartu Contacts.

V posuvném seznamu se abecedně zobrazí všechny vaše kontakty. 



10 Chytrý telefon Cat® B10 – Uživatelská příručka

Import kontaktů z karty SIM 

Když aplikaci Contacts otevřete poprvé, zeptá se vás, jestli chcete importovat kontakty z karty SIM  
do telefonu. Volbou OK importujte kontakty, volbou Cancel nechte import na později.

1.  V seznamu kontaktů klepněte na Menu a pak na Import/Export.

2.  Klepněte na Import from SIM card (importovat z karty SIM). Vyberte styl importu a počkejte na načtení 
obsahu karty SIM.

3. Zaškrtněte políčko kontaktů, které chcete importovat. Nebo vyberte všechny kontakty.

4. Klepnutím na Yes (ano) kontakt přidejte.

Přidání kontaktu

1.  V seznamu kontaktů klepněte na nabídku a pak na New contact (nový kontakt).

Tip: v seznamu kontaktů můžete nový kontakt přidat také klepnutím na +.

2. Vyberte Phone nebo SIM card podle toho, kam chcete kontakt uložit.

3. Zadejte jméno kontaktu a pak přidejte všechny detaily, jako je telefonní číslo nebo adresa.

4. Po skončení klepněte na Save (uložit), aby se kontaktní informace uložily.

Přidání kontaktu do oblíbených

Chcete-li nějaký kontakt přidat k oblíbeným, tak v zobrazeném seznamu kontaktů proveďte jednu 
z následujících akcí:

1.  Klepněte na a přidržte kontakt, který chcete přidat do oblíbených. Pak klepněte na Add to favorites  
(přidat do oblíbených).

2. Klepněte na kontakt a pak na hvězdičku vpravo od jeho jména. Hvězdička dostane zlatou barvu.

Hledání kontaktu

1.  V seznamu kontaktů klepněte na nabídku a pak na Search (hledat).

Tip: Jste-li v seznamu kontaktů, můžete hledat také po klepnutí na vyhledávací klíč.

2.  Zadejte jméno hledaného kontaktu. Při zapisování se pod políčkem vyhledávání budou objevovat 
odpovídající jména.

Úprava kontaktu

Vždy můžete změnit informace uložené u kontaktu.

1.  V seznamu kontaktů přidržte ten, jehož detaily chcete upravit. Pak v nabídce možností klepněte na Edit 
contact (upravit kontakt).

Můžete také klepnout na nabídku a pak na Edit contact, když si zobrazujete jeho detaily.

2.  Klepněte na kategorii kontaktních informací, jako je jméno, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, čímž  
se dostanete k odpovídajícím informacím o kontaktu.

3.  Proveďte potřebné změny kontaktních informací a pak klepněte na Save (uložit). Chcete-li zrušit všechny 
změny provedené v kontaktních údajích, klepněte na Cancel (zrušit). 

Komunikování s kontakty 
Z karet Contacts nebo Favorites můžete rychle volat nebo odesílat textové (SMS) či multimediální (MMS) 
zprávy na výchozí číslo daného kontaktu. Můžete si také otevřít podrobnosti a zobrazit si seznam všech 
způsobů, jakými lze s daným kontaktem komunikovat. Tento oddíl popisuje, jak komunikovat s kontaktem, 
když máte zobrazený svůj seznam kontaktů.  
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Připojení pomocí Quick Contact for Android 

1.  Klepněte na obrázek kontaktu nebo rámeček (pokud jste kontaktu žádný obrázek nepřiřadili),  
čímž si otevřete Quick Contact for Android (rychlé kontakty pro systém Android).

2. Klepněte na ikonu způsobu, jakým chcete s kontaktem komunikovat.

Poznámka: 
Dostupné ikony závisejí na informacích o kontaktu a na aplikacích a účtech na všem mobilním telefonu.

Komunikování s kontaktem

1.  V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, se kterým chcete komunikovat.

2.  Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na Message (zpráva) nebo Call Log (záznam hovorů), 
chcete-li poslat zprávu nebo volat.

Odstranění kontaktu

1.  V seznamu kontaktů přidržte kontakt, který chcete vymazat, a pak klepněte v nabídce možností na Delete 
contact (vymazat kontakt).

2. Klepnutím na OK potvrďte, že chcete kontakt vymazat.

Použití klávesnice na obrazovce 

Zobrazení panelu klávesnice

K zadání textu se používá klávesnice na obrazovce. Některé aplikace otevírají klávesnici automaticky.  
V jiných si ji otevřete klepnutím na textové políčko. Klávesnici si můžete otevřít takto:

Klepněte do prostoru, kam chcete zapsat text, a klávesnice se zobrazí. Tlačítkem Zpět klávesnici skryjete.

Tip: Když prostor, kam se obvykle zapisuje text, přidržíte, otevře se nabídka možností.

Volba metody zadávání

1. Na textové obrazovce přidržte místo, kam se obvykle zapisuje text, aby se zobrazila nabídka editace textu.

2. Klepněte na Input Method (metoda zadávání).

3. Vyberte metodu zadávání.

4. Znovu klepněte na textové políčko; panel klávesnice se automaticky zobrazí.

Použití větší klávesnice Android

Pokud se vám klávesnice nelíbí nebo se obtížně používá, otočte svůj mobilní telefon na stranu. Na displeji  
se zobrazí klávesnice na šířku, tedy s většími klávesami.

Úprava nastavení klávesnice

Nastavení klávesnice Android upravte klepnutím na Menu > Settings (nastavení) > Language & keyboard 
(jazyk a klávesnice) > Android keyboard (klávesnice Android).
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Zprávy 
Aplikace Messaging (zprávy) vám umožňuje vyměňovat si textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy 
(MMS) s kýmkoli pomocí telefonu podporujícím SMS a MMS. Aplikací Email můžete číst a odesílat e-maily. 

SMS a MMS 

Otevírání zpráv 

Klepněte na          na základní obrazovce nebo použijte Messaging (zprávy) v Launcheru.

Vytvoření a odeslání textové zprávy

Objeví se okno zpráv, kde můžete vytvořit novou zprávu nebo si otevřít nějakou probíhající komunikaci.

1.  Klepnutím na New message (nová zpráva) vytvoříte novou textovou či multimediální zprávu. Klepnutím  
na existující komunikaci prostřednictvím zpráv ji otevřete.

2.  Zadejte telefonní číslo do políčka To (komu) nebo klepnutím na + vyberte kontakt ze seznamu kontaktů. 
Při zadávání telefonního čísla se budou objevovat odpovídající kontakty. Pak můžete klepnout na 
navrhovaného příjemce nebo pokračovat v zadávání telefonního čísla.

3.  Po klepnutí do pole zprávy můžete začít se zadáváním textu. 
Pokud během sestavování zprávy stisknete          , uloží se tato zpráva do seznamu jako koncept.  
Na zprávu tu pak můžete klepnout a pokračovat v jejím sestavování.

4.  Po skončení klepněte na Send (odeslat, nebo vyberte SIM1 či SIM2 v případě duálního telefonu).  
Otevře se seznam zpráv, v němž se objeví vaše jméno a za ním pak právě odeslaná zpráva.

V tomto okně se také objevují reakce. Při zobrazování a odesílání dalších zpráv vzniká komunikační vlákno.

Vytvoření a odeslání multimediální zprávy 

1. Na obrazovce zpráv klepněte na New message (nová zpráva).

2. Zadejte telefonní číslo do políčka To (komu) nebo klepnutím na + vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.

3. Po klepnutí do pole zprávy můžete začít se zadáváním textu.

4.  Stiskem Menu si zobrazíte panel možností. Je-li to zapotřebí, klepněte na Add subject (přidat předmět) 
a zadejte předmět zprávy. Váš mobilní telefon je nyní v režimu multimediálních zpráv.

5.  Klepněte na Menu a pak na Attach (připojit), což vám otevře nabídku umožňující klepnutím zvolit druh 
souboru médií připojovaného ke zprávě.

6.  Jakmile je zpráva připravena k odeslání, klepněte na Send MMS (odeslat MMS, nebo vyberte SIM1  
či SIM2 v případě duálního telefonu).

Otevření a zobrazení multimediální zprávy

1.  V seznamu zpráv si konverzaci otevřete klepnutím.

2. Multimediální zprávu si zobrazte dalším klepnutím.

3. Posunem nahoru nebo dolů si zobrazte předchozí či následující snímek.

Odpovídání na zprávu

1.  V seznamu zpráv si klepnutím otevřete odpovídající konverzaci textových nebo multimediálních zpráv.

2.  Po klepnutí na políčko napište svou zprávu a odešlete ji tlačítkem Send (odeslat, nebo vyberte SIM1  
či SIM2 v případě duálního telefonu). 

Úprava nastavení zpráv

V seznamu zpráv stiskněte Menu a pak po volbě Settings (nastavení) upravte volby pro zprávy.
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E-mail 
Váš mobilní telefon vám umožňuje snadno používat také e-mail. Aplikací Email si můžete nakonfigurovat 
nejoblíbenější e-mailové služby. Tyto typy účtů se označují za POP3 nebo IMAP.

Přidání e-mailového účtu

Když použijete aplikaci Email poprvé, musíte nastavit nějaký účet e-mailu. Průvodce nastavením e-mailu vám 
pomůže s konfigurací účtu v mnoha oblíbených poštovních systémech, takže můžete číst a pracovat  
se stejným e-mailovým účtem jako na počítači ve webovém prohlížeči nebo s jinou e-mailovou aplikací.

1. Klepněte na Email       v Launcheru.

2.  Chcete-li si přizpůsobit nastavení e-mailu, odpovězte na otázky na obrazovce a pak klepněte na Next 
(další). Můžete také použít Manual setup (ruční nastavení), chcete-li si nastavit poštovní server sami.

Poznámka:

Použijete-li manuální nastavení, musíte si u poskytovatele zjistit parametry svého účtu, pokud je sami neznáte.

3. Zadejte název účtu a jméno, které se má jiným lidem zobrazovat ve zprávách od vás.

4.  Klepněte na Done (hotovo). Váš mobilní telefon začne přijímat e-mailové zprávy z vašeho účtu na Internetu 
a vy můžete používat svůj telefon k příjmu a odesílání zpráv.  
Po počátečním nastavení se otevře aplikace e-mailu a zobrazí obsah vaší schránky.

Přidání dalších účtů e-mailu

1.  Když vytvoříte první e-mailový účet, stiskněte Menu na obrazovce Inbox (přijaté) a pak si klepnutím  
na Accounts zobrazte účty.

2.  Stiskněte Menu na obrazovce účtů a pak klepnutím na Add account (přidat účet) vytvořte další e-mailový 
účet.

Tip:  Při přidávání dalších e-mailových účtů můžete také zvolit možnost používat nový účet k odesílání všech ochozích 
zpráv.

Zobrazení e-mailové zprávy

1. Na obrazovce účtů klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.

2. Otevřete si nějakou složku a pak klepněte na zprávu, jež se má zobrazit.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

1. Na obrazovce účtů klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.

2.  Na obrazovce přijatých zpráv stiskněte tlačítko Menu a pak na klepněte na Compose (sestavit) v panelu 
možností.

3. Do pole To (komu) zadejte jméno nebo e-mailovou adresu.

4.  Napište předmět a vlastní e-mail. Chcete-li se zprávou odeslat přílohu, použijte Menu a pak Add 
attachment.

5.  Po skončení klepněte na Send (odeslat). Nejste-li připraveni, klepněte na Save a zpráva se uloží jako 
koncept. Totéž provede stisk tlačítka           .
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Odpovídání na e-mailovou zprávu

1. Na obrazovce účtů klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.

2. Klepněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete zobrazit a na kterou chcete odpovědět.

3. Na zprávu odpovíte po klepnutí na Reply (odpovědět) nebo na Reply all (odpovědět všem).

Odstranění e-mailového účtu

1. Na obrazovce účtů přidržte e-mailový účet, který chcete odstranit.

2. Klepněte na Remove account (odstranit účet).

3. Klepněte na OK.

Změna nastavení e-mailového účtu

Máte možnost změnit řadu nastavení e-mailového účtu, včetně toho, jak často se mají e-maily kontrolovat, 
jak budete upozorněni na nový e-mail a jaká jsou podrobná nastavení serverů využívaných účtem k odesílání 
a přijímání mailů.

1. Klepněte na Email v Launcheru.

2. Na obrazovce účtů přidržte e-mailový účet, který chcete změnit.

3. Klepněte na Account settings (nastavení účtu).

4.  Změňte nastavení General settings (obecná), Notification settings (upozornění), Server settings (serveru) 
nebo Messages storage (úložiště zpráv).

Poznámka:

Nastavení příchozí a odchozí pošty vašeho účtu závisí na typu služby: IMAP nebo POP3. Odpovídající údaje můžete zadat 
ručně, pak se ale většinou budete muset dotázat svého poskytovatele e-mailu na správná nastavení účtu.

Připojení

GPRS/3G 
Váš mobilní telefon se po prvním zapnutí automaticky nakonfiguruje na využívání služeb GPRS/3G/EDGE 
(jsou-li dostupné) poskytovatele bezdrátových služeb. Nezapomeňte, že ve slotu WCDMA musí být vložena 
kompatibilní karta SIM (slot 1 v případě duálního zařízení).

Prověření síťového spojení

1. Klepněte na Menu a pak na Settings (nastavení) nebo použijte Settings v Launcheru.

2. Klepněte na Wireless & networks (bezdrátové připojení a sítě) > Mobile networks (mobilní sítě).

3.  Zvolte SIM a pak SIM1 nebo SIM2 (v případě duálního zařízení). Klepnutím na Network Mode (režim sítě) 
zjistíte síťové připojení.

Poznámka:

Váš mobilní telefon automaticky načte přístupový bod vaší karty SIM. z toho důvodu neměňte parametry přístupového 
bodu, jinak nemusíte být schopni pracovat se síťovými prostředky.

Zapnutí datových služeb

4. Na obrazovce Settings zvolte Wireless & networks > Mobile networks.

5. Zaškrtnutím políčka Data enabled (data aktivní) zapnete datové spojení.
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Wi-Fi 
Wi-Fi vám poskytuje bezdrátový přístup k širokopásmovému internetovému připojení. Chcete-li používat  
Wi-Fi na svém mobilním telefonu, potřebujete přístup k bezdrátovému přístupovému bodu (hotspot).  
Překážky blokující signál Wi-Fi způsobí jeho zeslabení.

Zapnutí Wi-Fi

1. Stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na Settings (nastavení) nebo použijte Settings v Launcheru.

2.  Klepněte na Wireless & networks (bezdrátové připojení a sítě) a pak zaškrtnutím políčka Wi-Fi tento 
přístup zapněte.

Připojení k bezdrátové síti

1. Po zapnutí Wi-Fi klepněte na Wi-Fi Settings (nastavení Wi-Fi).

2. v oddílu sítí Wi-Fi uvidíte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.

3. Klepnutím se připojíte k jedné ze sítí.

Vyberete-li otevřenou síť, automaticky se k ní připojíte.

Vyberete-li zabezpečenou síť a připojujete-li se k ní poprvé, musíte zadat heslo a pak klepnout na Connect 
(připojit). Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, kterou jste již dříve použili, nebudete muset heslo 
zadávat znovu, jestliže neresetujete nastavení svého mobilního telefonu na výchozí.

Tip: Na obrazovce nastavení Wi-Fi můžete klepnutím na Add Wi-Fi network přidat novou síť Wi-Fi. 

Prohlížeč 
Váš mobilní telefon obsahuje prohlížeč, který můžete využit k procházení Internetem. 

Otevření prohlížeče 

Klepněte na Browser        na základní obrazovce nebo v Launcheru a přejdete na výchozí domovskou 
stránku. Stiskem menu si otevřete nabídku možností prohlížeče, kde můžete provést jednu z následujících 
operací. v horní části obrazovky se objeví políčko adresy (URL) a dále:

New Windows (nové okno): Otevře nové okno.

Bookmarks (záložky):  Zobrazí záložky.

Windows (okna):   Přejde na obrazovku náhledu stránek. Zde se můžete přepnout na jinou 
webovou stránku nebo otevřít novou.

Refresh (obnovit):  Obnoví zobrazení aktuální stránky.

Exit (ukončit):   Opustí danou webovou stránku.

More (více):    Otevře další nabídky a provede operace, jako je výběr textu, stahování nebo 
možnosti nastavení. 

Otevření webové stránky

1.  V okně prohlížeče stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na pole adresy nahoře na obrazovce.

2. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky.

3.  Při zadávání adresy se budou objevovat vyhovující adresy webových stránek. Jakmile se objeví ta 
požadovaná, klepněte na ni a přejděte přímo na danou stránku. Případně po dokončení zadávání adresy 
požadované webové stránky klepněte na ikonu vpravo nebo klepněte na Go (přejít) na klávesnici, aby  
se stránka zobrazila.
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Nastavení domovské stránky

1.  V okně prohlížeče stiskněte tlačítko Menu.

2. Zvolte More (další) > Settings (nastavení) > Set home page (nastavit domovskou stránku).

3.  Zadejte adresu požadované domovské stránky a pak klepněte na OK. (Případně použijte Use current page, 
jste-li právě na stránce, která má být domovskou.)

Správa záložek

Na svůj mobilní telefon si můžete uložit libovolný počet záložek.

Přidání záložky

1. Na obrazovce prohlížeče přejděte na webovou stránku, kterou chcete uložit jako záložku.

2. Klepněte na Menu a pak na Bookmarks (záložky) > Add (přidat). Objeví se obrazovka přidání záložky.

3. Upravte název záložky podle požadavků a pak klepněte na OK.

Otevření záložky

1.  V okně prohlížeče klepněte na Menu a pak na Bookmarks. Na obrazovce záložek přejděte na kartu 
History (historie), aby se zobrazily navštívené stránky. Nebo klepněte na kartu Most visited obsahující 
nejnavštěvovanější stránky.

2. Klepněte na záložku stránky, kterou si přejete otevřít.

Úprava nastavení prohlížeče

Prohlížeč si přizpůsobte tak, aby vyhovoval vašemu stylu procházení Internetem. Máte možnost nastavit 
preference obsahu stránek, soukromí i zabezpečení. Na obrazovce s prohlížečem stiskněte tlačítko Menu 
a pak klepněte na More (další) > Settings (nastavení).

Bluetooth 
Váš mobilní telefon podporuje Bluetooth, což je technologie umožňující vytvořit bezdrátové spojení s dalšími 
zařízeními Bluetooth, abyste mohli sdílet soubory s přáteli, hovořit bez držení telefonu (hands-free) pomocí 
sluchátek Bluetooth s mikrofonem a dokonce i přenášet fotografie z telefonu na své PC.

Používáte-li Bluetooth, musíte zůstávat ve vzdálenosti nejvýše 10 metrů od ostatních zařízení Bluetooth. 
Nezapomínejte, že překážky jako stěny a další elektronická zařízení mohou spojení Bluetooth narušovat.

Zapnutí Bluetooth

1. Stiskněte Menu a pak klepněte na Settings (nastavení) nebo použijte Settings v Launcheru.

2.  Klepněte na Wireless & networks (bezdrátové spojení a sítě) a pak zaškrtnutím příslušného políčka 
zapněte Bluetooth. Po zapnutí se v liště upozornění objeví ikona Bluetooth.

3.  Klepněte na Bluetooth settings (nastavení) a zvolte Discoverable (viditelné), aby byl váš mobilní telefon 
viditelný pro jiná zařízení Bluetooth. 
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Spárování a připojení zařízení Bluetooth

Bluetooth ve vašem mobilním telefonu podporuje následující:

•	 Hands	Free	Profile	(HFP):	Umožňuje	vám	používat	hands-free	zařízení	Bluetooth.

•	 Headset	Profile	(HSP):	Dovoluje	používat	monofonní	sluchátka	Bluetooth	s	mikrofonem.

•	 Object	Push	Profile	(OPP):	Umožňuje	přenášet	soubory	prostřednictvím	Bluetooth.

•	 	Advanced	Audio	Distribution	Profile	(A2DP):	Dovoluje	používat	stereofonní	sluchátka	Bluetooth	
s mikrofonem.

•	 A/V	Remote	Control	Profile	(AVRCP):	Umožňuje	vzdáleně	ovládat	přehrávání	ve	sluchátkách	Bluetooth.

Než začnete používat Bluetooth, musíte spárovat svůj mobilní telefon s jiným zařízením Bluetooth a to 
následovně:

1. Přesvědčte se, že máte ve svém mobilním telefonu zapnutou funkci Bluetooth.

2.  Klepněte na Menu a pak na Settings (nastavení) > Wireless & networks (bezdrátové připojení a sítě) > 
Bluetooth settings (nastavení Bluetooth). Váš mobilní telefon pak bude hledat zařízení Bluetooth v dosahu 
(nebo toto hledání spusťte sami klepnutím na Scan for devices).

3. Klepněte na zařízení, se kterým chcete svůj mobilní telefon spárovat.

4. Spojení dokončete zadáním párovacího hesla.

Odesílání souborů přes Bluetooth

Přes Bluetooth můžete sdílet obrázky, videa nebo hudbu s rodinou i přáteli. Soubory posílejte přes Bluetooth 
takto:

1. Klepněte na Launcher > File Manager, čímž si otevřete správce souborů.

2. Přidržte soubor, který chcete odeslat. Zobrazí se nabídka aktivních možností.

3. Klepněte na Share (sdílet) a pak klepnutím na Bluetooth vyberte spárované zařízení.

Odpojení nebo rozpárování zařízení Bluetooth

1. Použijte Menu a pak klepněte na Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.

2.  Přejděte do části se zařízeními Bluetooth a pak na displeji přidržte připojené zařízení. Připojené zařízení 
můžete rovněž odpojit prostým klepnutím.

3. Volbou Disconnect (odpojit) nebo Unpair (rozpárovat) odpojíte vybrané zařízení.. 
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Zábava 
Kromě komunikačního zařízení a osobního asistenta je váš mobilní telefon také nástrojem pro různorodou 
zábavu. Můžete pořizovat fotografie, natáčet obrazové i zvukové klipy a stahovat i poslouchat hudbu. 

Fotografování a záznam videa

Fotoaparát je kombinací klasického fotoaparátu a kamery, kterým můžete pořizovat snímky a videa.

Spuštění fotoaparátu

Klepněte na          na základní obrazovce nebo pomocí Launcher > Camera spusťte fotoaparát. Ten se objeví 
v režimu na šířku a bude připraven na pořizování snímků nebo natáčení videa. Přístup k aplikaci fotoaparátu 
také získáte přidržením tlačítka kamery na boku telefonu.

Stiskem            na obrazovce zachycení snímku nebo tlačítka Home fotoaparát vypnete.

Zachycení obrazovky

Když se dotknete obrazovky zachycení, objeví se prvky přiblížení a oddálení obrazu.

Fotografování

1. Spusťte fotoaparát a v případě potřeby přejděte do režimu pořizování snímků.

2.  Je-li to nutné, změňte pomocí ikon na displeji nastavení fotoaparátu. Náhled se bude měnit se změnou 
nastavení.

3. Sestavte snímek na obrazovce zachycení fotografie.

4. Snímek vytvořte klepnutím na ikonu spouště          na obrazovce.

Fotografie se na chvíli zobrazí. Pak můžete pořídit další snímek nebo si zobrazit náhled uložených fotografií.

Prohlížení fotografií

1.  Když pořídíte fotografii, objeví se její náhled v rohu obrazovky zachycení. Snímek si zobrazíte klepnutím na 
tento náhled.

2.  Různými tlačítky na displeji provedete následující:

	 •	 Klepnutím	na	Delete	fotografii	vymažete.

	 •	 Klepnutím	na	Share	odešlete	snímek	ve	zprávě	nebo	ji	publikujete	on-line.

	 •	 Klepnutím	na	More	>	Set	as	nastavíte	fotografii	jako	tapetu	nebo	ikonu	kontaktu.

3. Chcete-li si zobrazit náhled více snímků, klepněte na displej a pak přejeďte prstem doleva nebo doprava.

Záznam videa

1. Spusťte fotoaparát a přejděte do režimu videokamery.

2. Je-li to nutné, otevřete si panel nastavení a upravte parametry záznamu videa.

3. Zachyťte scénu, kterou má video začínat.

4. Klepnutím na          spusťte záznam videa. Videokamera se spustí.

5.  Klepnutím na          záznam zastavte. Pak můžete zaznamenat další video nebo se na pořízená videa 
podívat.

Prohlížení videí

Když zaznamenáte video, objeví se jeho náhled v pravém dolním rohu obrazovky zachycení.  
Video si zobrazíte klepnutím na tento náhled.
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Použití galerie

Vaše aplikace Gallery může automaticky hledat obrázky a videa na kartě microSD. Pomocí galerie můžete 
uspořádávat fotografie a videa do složek, zobrazovat si a upravovat obrázky, sledovat videa a nastavovat 
obrázky jako tapety nebo fotografie kontaktů.

Otevření galerie

Prohlížeč si otevřete klepnutím na Launcher > Gallery. Aplikace galerie kategorizuje vaše obrázky a videa 
podle umístění a tyto soubory ukládá do složek. Klepnutím na nějakou složku si zobrazíte v ní umístěné 
obrázky a videa.

Prohlížení obrázku

1. V galerii klepněte na složku obsahující obrázky, které si chcete prohlížet.

2.  Klepnutím si obrázek zobrazíte v celoobrazovkovém režimu. Když se díváte na obrázky v tomto režimu, 
můžete si posunutím doleva nebo doprava zobrazit předchozí a následující obrázek.

3. Klepněte na obrazovku a objeví se panel přiblížení. Tím si můžete obrázek přiblížit a zase oddálit.

Tip:  Nástroj prohlížení obrázků podporuje funkci automatického otočení. Když otočíte svůj mobilní telefon, otočí se také 
obrázek.

Otočení obrázku

1. Když se díváte na obrázek, tak si stiskem tlačítka Menu zobrazte panel operací.

2. Klepněte na More (další).

3. Zvolte Rotate Left (otočit doleva) nebo Rotate Right (otočit doprava). Obrázek se uloží s novou orientací.

Oříznutí obrázku

1. Když se díváte na obrázek, tak si stiskem Menu zobrazte panel operací a pak klepněte na Crop (oříznout).

2.  Pomocí nástroje oříznutí vyberte část obrázku k oříznutí. 
Přetažením za vnitřek nástroj oříznutí posunujete. 
Přetažením za okraj nástroje oříznutí měníte velikost obrázku. 
Přetažením za roh nástroje oříznutí upravujete velikost obrázku, aniž by se měnil poměr délky k šířce.

3. Klepnutím na Save uložíte oříznutý obrázek. Pomocí Discard provedené změny zrušíte.

Radost z hudby

Na svou kartu microSD si můžete přenést hudební soubory z PC a pak poslouchat muziku na svém mobilním 
telefonu.

Kopírování hudby na kartu microSD

1. Připojte telefon k počítači kabelem USB a aktivujte kartu microSD.

2. Na PC přejděte na jednotku USB a otevřete ji.

3. Vytvořte nějakou složku v kořenovém adresáři karty microSD (např. Hudba).

4. Zkopírujte hudbu z počítače do právě vytvořené složky.

5.  Po zkopírování deaktivujte jednotku USB v operačním systému PC, abyste mohli mobilní telefon bezpečně 
odpojit.

6. Odpojte mobilní telefon od PC. 
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Otevření knihovny médií

Klepněte na Music          na základní obrazovce nebo si výběrem Launcher > Music zobrazte knihovnu médií. 
Aplikace Music (hudba) organizuje vaše hudební soubory podle umístění. Obsahuje čtyři karty: Artists 
(umělci), Albums (alba), Songs (písně) a Playlists (seznamy).

Přehrávání hudby

1. Klepněte na nějakou kategorii na obrazovce knihovny hudby.

2. Klepněte na píseň, kterou chcete přehrát.

Tip:  Když posloucháte hudbu, můžete po klepnutí na     pracovat s jinou aplikací. Hudba se bude stále přehrávat.  
Chcete-li se vrátit k ovládacím prvkům hudby, otevřete si panel upozornění a pak na píseň klepněte.

Přidání hudby do seznamu

1. Klepněte na nějakou kategorii na obrazovce knihovny hudby.

2. v zobrazeném seznamu použijte tlačítko Navigator k výběru písně, kterou chcete přidat na seznam.

3.  Píseň přidržte a pak klepněte na volbu Add to playlist (přidat na seznam) v nabídce možností. 
Klepnutím na Current playlist přidáte píseň na existující seznam. 
Klepnutím na New playlist vytvoříte nový seznam a píseň do něj přidáte.

Přehrávání seznamu

1. Klepněte na kartu Playlists na obrazovce knihovny hudby.

2. Přidržte seznam, který chcete přehrát.

3. Klepnutím na Play spusťte přehrávání seznamu.

Poslouchání FM rádia

FM Radio vám umožňuje poslouchat rádiové stanice FM na svém mobilním telefonu. Protože FM Radio 
využívá jako anténu dodaná stereofonní sluchátka, zapojte je nejprve do zvukového konektoru na svém 
telefonu a teprve poté aplikaci spusťte.

Spuštění FM rádia

1. Aplikaci spusťte klepnutím na Launcher > FM Radio.

2.  FM Radio automaticky vyhledá dostupné kanály FM, uloží je jako přednastavení a naladí se na první 
nalezený kanál FM.

Ladění FM rádia

K přechodu na jinou stanici a doladění používejte prvky na obrazovce. Po stisku Menu můžete provádět 
následující:

Save Channel ukládá ručně naladěné kanály.

Auto Search automaticky vyhledává dostupné kanály FM.

Speaker přepíná zvuk do reproduktorů a zpět do sluchátek.

Background umožňuje používat další aplikace.

Favorites ukládá oblíbené kanály..
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Služby Google 
Když poprvé zapnete svůj mobilní telefon, začněte s ním pracovat klepnutím na logo systému Android.  
Musíte se přihlásit ke svému účtu Gogole, abyste mohli používat Gmail, Google Calendar a další aplikace 
Google i stahovat aplikace z Android Marketu, takže vás telefon vyzve k přihlášení k účtu Google.

Poznámka:

Není-li ve vašem telefonu karta SIM, nebudete se moci připojit k mobilním sítím a využívat hlasové a datové služby, 
budete se ovšem moci připojit k síti Wi-Fi, přihlásit se ke svému účtu Google a využívat všechny funkce svého telefonu 
s výjimkou celulárních hovorů.

Když spustíte telefon se systémem Android poprvé bez karty SIM, zeptá se vás, zda se chcete připojit k síti 
Wi-Fi (místo mobilní sítě) a nastavit svůj telefon. Pokud již účet Google máte, klepněte na Sign in (přihlásit se) 
a zadejte své uživatelské jméno a heslo.

Vytvoření účtu Google

Nemáte-li účet Google, tak si jej vytvořte:

1. Po přečtení informací o nastavení klepněte na Next (další).

2. Klepněte na Create (vytvořit).

3.  Zadejte jméno, příjmení a uživatelské jméno svého účtu Google a pak klepněte na Next. Mobilní telefon  
se připojí k serveru Google a prověří, zda je vybrané uživatelské jméno k dispozici. Pokud se již používá, 
vyzve vás k zadání jiného nebo k výběru jednoho z nabídnutých.

4. Zadejte a potvrďte své heslo účtu Google.

5. Vyberte bezpečnostní otázku z rozevíracího seznamu a pak zadejte odpověď.

6. Klepněte na Create.

7.  Když se objeví podmínky poskytování služeb Google, přečtěte si je a pak klepněte na i agree,  
Next (souhlasím, další).

8. Zadejte znaky zobrazené na displeji a klepněte na Next.

Tip:  Chcete-li použít jiný účet Google, přejděte na obrazovku Accounts & sync settings (nastavení účtů a synchronizace) 
a stiskem Add account (přidat účet) vyberte, jaký typ účtu chcete přidat.

Použití Gmailu

Gmail je webová e-mailová služba společnosti Google. Když poprvé nastavujete svůj telefon, používáte 
nějaký stávající účet Gmail nebo vytváříte nový. Jakmile na svém telefonu poprvé spustíte aplikaci Gmail, 
bude vaše schránka příchozí pošty obsahovat zprávy od vašeho účtu Gmail na Webu.

Otevření Gmailu

Klepněte na Launcher > Gmail. Objeví se seznam příchozích zpráv. Všechny e-maily, které si budete chtít 
nechat na mobilním telefonu, budou ve složce Inbox (příchozí).

Přepínání účtů

1.  V seznamu zpráv stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na Accounts (účty).

2. Klepněte na účet obsahující e-mail, který si chcete přečíst.. 
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Vytvoření a odeslání e-mailu

1.  V seznamu zpráv stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na Compose.

2.  Do políčka To (komu) zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud zprávu posíláte několika 
příjemcům, oddělte jejich adresy čárkami. Můžete přidat libovolný počet příjemců. Chcete-li odeslat kopii 
(Cc) nebo skrytou kopii (Bcc) e-mailu dalším příjemcům, stiskněte Menu a pak klepněte na Add Cc/Bcc 
(přidat kopii/skrytou kopii).

3.  Zadejte předmět e-mailu a napište svou zprávu. Chcete-li přidat obrázkovou přílohu, stiskněte tlačítko 
Menu a po klepnutí na Attach vyberte připojovaný obrázek.

4. Po sestavení e-mailu klepněte na Send (odeslat).

Odpověď na e-mail a přeposlání e-mailu

1.  V seznamu zpráv klepněte na e-mail, který chcete přeposlat nebo na který chcete odpovědět, a pak  
na zprávu odpovězte klepnutím na            nebo použijte         vpravo.

2. Zvolte Reply (dopovědět), Reply all (odpovědět všem) nebo Forward (přeposlat).

3.  Proveďte jedno z následujícího: 
Pokud jste vybrali Reply nebo Reply all, zadejte svou zprávu. 
Jestliže jste použili Forward, zadejte příjemce zprávy a přidejte doplňující text, který má být součástí 
přeposlané zprávy.

4. Klepněte na Send.

Hledání e-mailu

1.  V seznamu zpráv stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na         Search (hledat) nebo stiskněte          
Search nad tlačítkem Home.

2. Do políčka zadejte hledaná klíčová slova a pak klepněte na          nebo Go to Search (vyhledat).

Úprava nastavení Gmailu

1.  V seznamu zpráv stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na More (další) > Settings (nastavení).

2.  Vyberte obecná nastavení (General preferences), nastavení konkrétního účtu (Account preferences)  
nebo přidání účtu (Add an account).

Použití aplikace Maps 
Aplikace Maps vám umožňuje zjistit vaši aktuální polohu, sledovat úroveň provozu v reálném čase  
(podle dostupnosti) a získávat podrobné pokyny k dosažení různých cílů na satelitní, dopravní i jiné mapě.

Aktivace polohy

Než otevřete aplikaci Maps a zjistíte svou polohu nebo začnete hledat zajímavá místa, musíte zapnout 
„zjišťování polohy“.

1. Klepněte na Menu > Settings nebo použijte Launcher.

2. Klepněte na Location & security (poloha a zabezpečení).

3.  V oblasti My Location (má poloha) zaškrtněte políčko Use wireless networks (používat bezdrátové sítě), 
políčko Use GPS satellites (používat satelity GPS) nebo obě.

Otevření aplikace Maps

Aplikaci spusťte klepnutím na Launcher > Maps. 
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Hledání zajímavých míst

1.  V mapě stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na Search (hledat).

2. Zadejte hledané místo do políčka hledání a pak klepněte na ikonu hledání.

3.  Zobrazí se výsledky hledání. Klepněte na místo, které vás zajímá, a aplikace vám ukáže, kde na mapě  
se nachází.

Získání pokynů

1.  V zobrazené mapě stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na Directions (pokyny).

2. Do prvního textového políčka zadejte počáteční místo a do druhého pak cílové místo.

3. Klepněte na ikonu pokynů pro auta, veřejnou dopravu nebo chůzi.

4. Klepněte na Go. Pokyny se zobrazí jako seznam.

5. Klepnutím na pokyn v seznamu si jej zobrazíte na mapě.

6. Když skončíte s prohlížením nebo vykonáváním pokynů, resetujte mapu klepnutím na Clear Map.

Použití YouTube 
YouTube je služba proudového přenosu videa on-line firmy Google, která umožňuje sledovat, vyhledávat 
a nahrávat videa.

Spuštění YouTube

Klepněte na Launcher > YouTube. Objeví se obrazovka YouTube. Videa budou seskupená do kategorií,  
jako jsou nejsledovanější, nejkomentovanější, nejlépe hodnocené apod.

Hledání videa

1. Na obrazovce YouTube stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na Search (hledat).

2. Zadejte klíčové slovo a pak klepněte na ikonu hledání.

3.  Pod lištou upozornění se objeví řada výsledků hledání. Procházejte výsledky a pak klepněte na video,  
které vás zajímá.

Sdílení videa

1. Při sledování videa klepněte na ikonu Share (sdílet) na liště v horní části obrazovky.

2. Chcete-li, tak sestavte zprávu, zadejte adresu e-mailu a zprávu odešlete..

Práce s Marketem 
Android Market nabízí přímý přístup k aplikacím a hrám, které si můžete stáhnout a nainstalovat na svůj 
telefon.

Spuštění Marketu

1. Klepněte na Launcher > Market.

2.  Když si otevřete Market poprvé, zobrazí se okno podmínek poskytování služeb Android Market. Pokračujte 
klepnutím na Accept (přijmout). 
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Hledání aplikací

Existuje několik různých způsobů, jak vyhledávat aplikace na základní obrazovce Marketu, mezi něž patří:

•	 Doporučené	aplikace:	Posunem	dolů	si	zobrazíte	více.

•	 Seznam	aplikací	podle	kategorie:	Apps.	(aplikace),	Books	(knihy),	Movies	(filmy)	a	Games	(hry).

•	 Funkce	hledání.

Chcete-li se podívat na instalované aplikace, stiskněte tlačítko Menu a pak My Apps (mé aplikace).

Instalování aplikace

Poznámka:

Chcete-li nainstalovat aplikaci, která není na Marketu, klepněte na Menu > Settings > Applications a pak zaškrtněte 
políčko Unknown sources (neznámé zdroje), čímž povolíte instalaci aplikace mimo Market.

1.  V Marketu klepněte na Apps.

2. Klepněte na kategorii a pak na položku, kterou chcete stáhnout.

3.  Na obrazovce podrobností dané položky si přečtěte více o vybrané aplikaci včetně její ceny, celkového 
hodnocení a komentářů uživatelů. Když se posunete až do sekce Developer Info (o vývojáři), najdete 
aplikace od stejného vývojáře nebo odkaz na jeho webové stránky.

4.  Chcete-li aplikaci nainstalovat, klepněte na modré políčko (zobrazí cenu nebo jen stažení). Obrazovka se 
změní a ukáže požadovaná oprávnění. Pak můžete klepnout na Accept & download (přijmout a stáhnout).

5.  Zajímá-li vás postup stahování, otevřete si panel upozornění. Rychlost instalování aplikací závisí na jejich 
velikosti a rychlosti datového připojení. Stahování položky můžete zrušit klepnutím na Cancel (zrušit).

6.  Po stažení aplikace a jejím nainstalování na mobilní telefon se v panelu upozornění objeví ikona stažení 
obsahu.

Odinstalování aplikací

1. Na obrazovce Marketu klepněte na My apps.

2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a pak na Uninstall.

3. Po výzvě klepněte na OK a aplikace se z vašeho mobilního telefonu odstraní.

4. Zvolte důvod k odstranění aplikace a pak klepněte na OK.

Aplikace lze spravovat také stiskem Menu > Settings > Applications (aplikace) > Manage Applications 
(spravovat aplikace)..

Synchronizování informací 
Některé aplikace (např. Gmail) na mobilním telefonu vám poskytují přístup ke stejným osobním informacím, 
které můžete přidávat, zobrazovat si a upravovat také na svém počítači. Pokud přidáte, změníte nebo 
vymažete informace v kterékoli takové aplikaci na Internetu, objeví se aktualizované údaje i na vašem 
mobilním telefonu.

To je možné díky bezdrátové synchronizaci dat. k tomuto procesu dochází na pozadí a nenarušuje 
používání vašeho mobilního telefonu. Když se váš telefon synchronizuje, objeví se v liště upozornění ikona 
synchronizace.
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Správa účtů

Na svém mobilním telefonu můžete synchronizovat kontakty, e-mail a další informace v několika účtech 
Google i jiných typech účtů, což závisí na aplikacích instalovaných na mobilním telefonu.

Můžete kupříkladu začít přidáním svého osobního účtu Google, abyste měli stále k dispozici osobní e-mail, 
kontakty i kalendář. Pak můžete přidat pracovní účet, abyste měli přístup k pracovním e-mailům a kontaktům. 
Chcete-li, můžete přidat další účty Google i jiné.

Přidání účtu

1.  Klepněte na Menu > Settings > Accounts & sync (účty a synchronizace). Na obrazovce se objeví aktuální 
nastavení synchronizace a seznam existujících účtů.

Poznámka:

V některých případech si budete muset zjistit podrobnosti o účtu od technické podpory IT. Můžete potřebovat 
kupříkladu doménu účtu nebo adresu serveru.

2. Klepněte na Add account (přidat účet).

3. Klepněte na typ přidávaného účtu.

4.  Postupujte podle instrukcí a zadávejte potřebné a doplňkové informace o účtu. Většina účtů vyžaduje 
uživatelské jméno a heslo, konkrétní věci ovšem závisejí na druhu účtu a konfiguraci služby, k níž se 
připojujete.

5.  Nastavte účet. Podle typu účtu může být zapotřebí zadat, jaký druh údajů se má synchronizovat na mobilní 
telefon, jaký bude název účtu a další. Po skončení se účet přidá na seznam v obrazovce Accounts & sync 
settings (nastavení účtů a synchronizace).

Odstranění účtu

Můžete také účet odstranit, což z vašeho mobilního telefonu vymaže všechny s ním související informace 
včetně e-mailů, kontaktů, nastavení atd. Některé účty ovšem odstranit nelze. Příkladem je první účet,  
ke kterému jste se na mobilním telefonu přihlásili. Pokusíte-li se odstranit určité účty, nezapomínejte,  
že dojde k vymazání všech s nimi souvisejících osobních informací.

1. Na obrazovce nastavení účtů a synchronizace klepněte na účet, který se má odstranit.

2. Klepněte na Remove account (odstranit účet).

3. Potvrďte, že chcete účet odstranit.

Úprava synchronizování účtů
Možnosti používání dat na pozadí a synchronizace můžete nakonfigurovat u všech aplikací na svém telefonu. 
Můžete také nastavit, jaký druh dat se má synchronizovat u každého účtu. Některé aplikace, jako jsou 
kontakty a Gmail, mohou synchronizovat data z více aplikací. Jiné, jako kalendář, synchronizují data pouze 
z prvního účtu Google, k němuž jste se ze svého telefonu přihlásili, nebo z účtu přiřazenému specificky dané 
aplikaci. u některých účtů je synchronizování obousměrné – změny informací na mobilním telefonu se projeví 
v informacích na Internetu. Určité účty podporují pouze jednosměrnou synchronizaci – informace na vašem 
mobilním telefonu lze pouze číst.. 
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Konfigurování obecných nastavení synchronizace

Na obrazovce Accounts & sync settings (nastavení účtů a synchronizace) proveďte následující:

Zaškrtněte nebo vyčistěte políčko Background data (data na pozadí) a určete tak, zda mohou aplikace 
a služby přenášet data, když s nimi přímo nepracujete (tedy když běží na pozadí).

Pokud tuto možnost zakážete, Gmail přestane přijímat nové maily, Calendar nebude synchronizovat události 
atd., až dokud neklepnete na Refresh (obnovit) v nabídce nebo neodešlete nějaký e-mail.

Zaškrtnutím nebo vyčištěním políčka Auto-sync (automatická synchronizace) stanovíte, zda se změny 
informací v mobilním telefonu nebo na Internetu automaticky vzájemně synchronizují.

Když tuto možnost vyberete, tak se kupříkladu změny v kontaktech v telefonu automaticky provedou také 
v Google Contacts na Internetu.

Změna nastavení synchronizace účtu

1.  Na obrazovce nastavení účtů a synchronizace klepněte na účet, jehož synchronizační nastavení 
chcete změnit. Otevře se obrazovka dat a synchronizace zobrazující druh informací, jež lze tímto účtem 
synchronizovat.

2. Vybrané položky jsou nastavené na synchronizování na mobilní telefon.

3. Zaškrtněte nebo vyčistěte políčka podle informací, jež se mají na mobilní telefon synchronizovat.

Použití dalších aplikací 

Práce s kalendářem 
Pomocí kalendáře (aplikace Calendar) vytváříte a spravujete události, jednání a schůzky. Podle nastavení 
synchronizace bude kalendář na telefonu synchronizován s kalendářem na Webu.

Spuštění kalendáře

Aplikaci spusťte klepnutím na Launcher > Calendar. Stiskem Menu se podívejte na různé možnosti zobrazení 
a nastavení.

Vytvoření události

1.  V zobrazení kalendáře přidržte obrazovku, aby se objevily možnosti New event (nová událost).

2.  Klávesnicí zadejte název události. 
Pokud má událost nějaké časové vymezení, klepněte na čas pod From (od) a To (do) a nastavte dobu trvání 
události. 
Jedná-li se o zvláštní událost, jako jsou narozeniny nebo celodenní akce, nastavte datum From (od)  
a To (do) a pak zaškrtněte políčko All day (celý den).

3. Zadejte polohu události a popis.

4. Máte-li více kalendářů, vyberte ten, do kterého se má událost uložit.

5. Zadejte e-mailové adresy pro pozvání hostů na danou událost.

6.  V upozorněních (Reminders) nastavte čas upozornění na tuto událost a v opakování (Repetition) určete, 
zda se událost opakuje a jak často.

7. Klepněte na Save (uložit).
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Nastavení připomenutí události

1.  V kterémkoli zobrazení kalendáře klepněte na nějakou událost – zobrazí se její detaily neboli přehled.

2. Klepnutím na Add reminder přidáte připomenutí. Odstranit je můžete klepnutím na ikonu „–“.

3.  Klepněte na čas připomenutí a pak na dobu před událostí, kdy chcete být upozorněni. Jakmile tento čas 
nastane, obdržíte upozornění na danou událost.

Úprava nastavení kalendáře

V kterémkoli zobrazení kalendáře stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na More (další) > Settings 
(nastavení). Vyberte z následujících:

Hide declined events (skrýt odmítnuté události):  Máte možnost skrýt události, u kterých jste 
pozvání odmítli.

Use home time zone (použít domácí časovou zónu):  Při cestování zobrazuje časy kalendáře 
a událostí v domácí časové zóně.

Set alerts & notifications (nastavit varování a upozornění):  Klepnutím nastavte připomenutí událostí, 
nechte si poslat upozornění nebo upozornění 
na události na svém mobilním telefonu vypněte.

Select ringtone (volba vyzvánění):  Klepnutím vyberte tón vyzvánění při příjmu 
připomenutí události.

Vibrate (vibrovat):  Určete, zda má mobilní telefon při příjmu 
upozornění na událost vibrovat.

Default reminder time (výchozí čas připomenutí):  Klepnutím určete výchozí čas před událostí, 
kdy se normálně odesílá připomenutí.

Použití budíku
Máte možnost nastavit nový budík nebo upravit existující budík.

Spuštění budíku

Chcete-li použít svůj mobilní telefon jako budík, klepněte na Launcher > Clock (hodiny) > Alarm (budík). 
Uvidíte seznam aktuálních budíků.

Přidání budíku

1. Na obrazovce seznamu budíků přidáte nový budík klepnutím na + vlevo.

2. Nastavte budík a pak klepněte na Save.

Nastavení budíku

1.  Vyberte budík ze seznamu na obrazovce – budík zapněte/vypněte klepnutím na symbol budíku vlevo 
v položce.

2.  Položku budíku otevřete klepnutím a pak použijte Time (čas). Nastavte čas symboly „+“ a „–“. Dotykem 
přepněte AM (dop.) a PM (odp.). Čas potvrďte klepnutím na Set (nastavit).

3. Pomocí Ringtone vyberte vyzvánění budíku.

4. Po zaškrtnutí políčka Vibrate bude telefon kromě vyzvánění také vibrovat.

5. Volbou Repeat můžete nastavit dny, kdy má budík zaznít.

6. Po klepnutí na Label můžete zadat název tohoto budíku.

7. Klepněte na Done (hotovo).
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Použití správce souborů
Správce souborů (File Manager) vám umožňuje spravovat, upravovat a odstraňovat soubory a složky.

Spuštění správce souborů

Aplikaci spusťte klepnutím na Launcher > File Manager.

Vytvoření složky

1. Na obrazovce správce souborů stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na New folder (nová složka).

2. Do textového políčka zadejte název nové složky.

3. Klepněte na Yes (ano).

Přesun a kopírování souboru

1.  Na obrazovce správce souborů přidržte soubor nebo složku, kterou chcete zkopírovat nebo přesunout. 
Objeví se nabídka možností. Zvolte Copy (kopírovat) nebo Cut (vyjmout).

2. Přejděte do cílové složky.

3. Přidržte ji a vyberte Paste (vložit).

Kalkulačka
Pomocí kalkulačky můžete řešit jednoduché aritmetické problémy. Můžete také pracovat s pokročilými 
operátory a řešit složitější rovnice.

Spuštění kalkulačky

Aplikaci spusťte klepnutím na Launcher > Calculator.

Přepnutí na pokročilý panel

Na obrazovce kalkulačky stiskněte tlačítko Menu.
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Správa mobilního telefonu
Chcete-li nakonfigurovat svůj mobilní telefon, použijte Menu > Settings (nastavení).

Nastavení data a času
Když prvně spustíte svůj telefon, zeptá se vás, zda se mají čas a datum aktualizovat automaticky pode času 
vysílaného sítí.

Poznámka:

Jestliže se automaticky využívá čas vysílaný sítí, nemůžete nastavit datum, čas ani časovou zónu.

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Date & time (datum a čas).

2. Vyčistěte (zrušte zaškrtnutí) políčko Automatic.

3.  Klepněte na Set date (nastavit datum). Na obrazovce data upravte pomocí tlačítek + a – datum, měsíc 
a rok. Po dokončení konfigurace klepněte na Set.

4.  Klepněte na Select time zone (vybrat časovou zónu) a vyberte ze seznamu požadovanou časovou zónu. 
Procházejte seznamem, kde jsou další časové zóny.

5.  Klepněte na Set time (nastavit čas). Na obrazovce nastavení času upravte pomocí tlačítek + a – hodiny 
a minuty. Po dokončení konfigurace klepněte na Set.

6.  Zaškrtněte nebo vyčistěte políčko Use 24-hour format (použít 24hodinový formát), kterým se přepínáte mezi 
zobrazením času ve 24- a 12hodinovém formátu.

7. Klepnutím na Select date format (vybrat formát data) určete, jak se má na telefonu zobrazovat datum.

Nastavení displeje

Úprava jasu displeje

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Display > Brightness.

2. Přetažením posuvníku doleva displej ztmavíte, doprava pak zjasníte.

3. Klepnutím na OK úpravu uložte.

Nastavení doby před vypnutím displeje

Pokud svůj mobilní telefon několik minut nepoužíváte, vypne displej, aby se šetřila energie v baterii. 
Požadujete-li kratší nebo delší prodlevu, proveďte následující:

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Display > Screen timeout (zhasnutí obrazovky).

2. Zvolte dobu, po kterou má displej zůstat rozsvícený.

Automatické otáčení displeje

Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete změnu zobrazení, když otočíte telefon na bok a zpět.

Nastavení vyzvánění telefonu

Zapnutí tichého režimu

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Sound (zvuk).

2. Zaškrtněte políčko Silent mode (tichý režim). Pak se vypnou všechny zvyky kromě médií a budíku.
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Úprava hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění můžete upravit, když jste na základní obrazovce nebo i na obrazovce jiných aplikací. 
(Výjimkou je situace, kdy probíhá hovor nebo se přehrává hudba či video.) Stiskem tlačítek hlasitosti upravte 
hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň. Hlasitost lze nastavit také v obrazovce nastavení.

1.  Na obrazovce nastavení klepněte na Sound (zvuk) > Volume (hlasitost) > Ringtone (vyzvánění).

2. Přesunutím doleva hlasitost snížíte, doprava zase zvýšíte.

3. Klepnutím na OK nastavení uložte.

Když na obrazovce hlasitosti nevyberete Use incoming call volume for notifications (použít hlasitost 
příchozího volání pro upozornění), můžete samostatně nastavit Notification volume (hlasitost upozornění).

Úprava hlasitosti médií

Při přehrávání hudby nebo sledování videí můžete hlasitost měnit stiskem tlačítek hlasitosti. Zvuk lze nastavit 
také v obrazovce nastavení.

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Sound (zvuk) > Volume (hlasitost) > Media (média).

2. Přesuňte posuvník doleva, požadujete-li tišší oznámení, nebo doprava pro hlasitější upozornění.

3. Nastavení uložte klepnutím na OK.

Změna vyzvánění

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Sound > Phone ringtone (vyzvánění telefonu).

2. Klepněte na požadované vyzvánění a pak na OK. Vybrané vyzvánění se přehraje.

Tip: QJako vyzvánění můžete použít i hudbu. Otevřete si aplikaci Music a pak přidržte vybranou píseň.  
Klepněte na Use as phone ringtone (použít jako vyzvánění telefonu).

Nastavení vibrování u příchozích hovorů

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Sound (zvuk) > Vibrate (vibrovat).

2.  V zobrazené nabídce můžete vybrat Always (vždy), Never (nikdy), Only in Silent mode (pouze v tichém 
režimu) nebo Only when not in Silent mode (pouze mimo tichý režim).

Nastavení služeb telefonu

Úprava nastavení volání

Váš poskytovatel mobilních služeb nabízí různé služby, jako je přesměrování hovorů, čekání, pevná vytáčená 
čísla a hlasová pošta. Řadu těchto služeb si můžete nastavit, jsou-li součástí vašeho tarifu. Na obrazovce 
nastavení klepněte na Call settings (nastavení volání) a pak upravte funkce volání.

Zapnutí datového roamingu

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Wireless & networks > Mobile networks (mobilní sítě).

2. Klepněte na políčko Data roaming.

Poznámka:

Přístup k datovým službám při roamingu může znamenat značné poplatky. Ty si můžete zjistit u svého poskytovatele 
bezdrátových služeb.

Zapnutí a vypnutí datových služeb

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Wireless & networks > Mobile networks.

2. Zaškrtněte nebo vyčistěte políčko Data enabled (data zapnutá).
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Ochrana mobilního telefonu

Aktivace PIN karty SIM

1.  Na obrazovce nastavení klepněte na Location & security (poloha a zabezpečení) > Set up SIM card lock 
(nastavit zámek karty SIM).

2.  Je-li to možné (u zařízení se dvěma SIM), vyberte SIM1 nebo SIM2 a pak zaškrtněte políčko Lock SIM card 
(zamknout kartu SIM).

3. Pomocí klávesnice zadejte PIN karty SIM a klepněte na OK.

4. Chcete-li změnit PIN karty SIM, klepněte na Change SIM PIN.

Poznámka:

Z mobilního telefonu je kdykoli možné uskutečňovat hovory na tísňová čísla.

Ochrana mobilního telefonu zámkem displeje

Chcete-li lépe zabezpečit svá data, uzamkněte obrazovku a pak vyžadujte nakreslení určitého odemykacího 
vzoru po každém zapnutí telefonu nebo jeho probuzení z režimu spánku.

1.  Na obrazovce nastavení klepněte na Location & security (poloha a zabezpečení) > Set up screen lock 
(nastavit zámek obrazovky). Zvolte Pattern (vzor), PIN nebo Password (heslo).

2. Postupujte podle instrukcí zvolené metody.

Chcete-li změnit vzor odemknutí obrazovky, klepněte na Location & security > Change screen lock (změnit 
zámek obrazovky).

Správa aplikací

Zobrazení instalované aplikace

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Applications (aplikace) > Manage applications (spravovat aplikace).

2. V seznamu aplikací proveďte něco z následujícího:

Stiskněte Menu a pak klepněte na Sort by size (seřadit podle velikosti). Pak klepněte na nějakou aplikaci 
a zobrazte si její detaily. Vyberte Downloaded (stažené), All (všechny), Running (spuštěné), On SD card (na 
kartě SD) nebo jiné kategorie v horní části obrazovky. Pak klepněte na určitou aplikaci a zobrazte si její 
detaily. 
Klepnutím si také můžete přímo zobrazit podrobnosti o nějaké aplikaci.

Odstranění nainstalované aplikace

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Applications > Manage applications.

2.  Klepněte na nějakou aplikaci a pak na Uninstall (odinstalovat), čímž ji ze svého mobilního telefonu 
odstraníte.

Možnosti uvolnění paměti v mobilním telefonu
•	 Přesuňte	soubory	a	přílohy	e-mailů	na	kartu	microSD.

•	 V	prohlížeči	vymažte	dočasné	soubory	Internetu	a	informace	o	historii	procházení.

•	 Odinstalujte	stažené	programy,	které	již	nepoužíváte.

•	 Resetujte	svůj	mobilní	telefon.
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Resetování mobilního telefonu

Zálohování nastavení

Nastavení svého mobilního telefonu si můžete zálohovat na servery Google pomocí svého účtu Google. 
Když si vyměníte mobilní telefon, tak se vám zálohovaná nastavení uloží na nový mobilní telefon po prvním 
přihlášení ke stejnému účtu Google.

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Privacy (soukromí).

2. Zaškrtněte políčko Back up my data (zálohovat má data).

Obnovení továrních nastavení

Když resetujete svůj telefon na nastavení zadaná při výrobě, vymažou se všechna vaše osobní data z interní 
paměti počítače, včetně informací o vašem účtu Google, všechny ostatní účty, nastavení vašeho systému 
a aplikací i všechny stažené aplikace. Resetování telefonu nemaže stažené aktualizace systémového 
softwaru ani soubory na kartě microSD, jako jsou hudba a fotografie.

1. Na obrazovce nastavení klepněte na Privacy > Factory data reset (resetování továrních dat).

2.  Po výzvě klepněte na Reset phone (resetovat telefon) a následně na Erase everything (vymazat vše). 
Mobilní telefon použije původní tovární nastavení a pak se restartuje.



Chytrý telefon Cat® B10 – Uživatelská příručka 33

Příloha

Varování a opatření
Tento oddíl obsahuje důležité informace související s instrukcemi k provozu vašeho zařízení. Také obsahuje 
informace o bezpečném používání tohoto zařízení. Než začnete se zařízením pracovat, pečlivě si tyto 
informace přečtěte.

Elektronické zařízení

V místech, kde je zakázáno používat mobilní zařízení, svůj telefon vypněte. Zařízení nepoužívejte, může-li 
způsobit ohrožení nebo rušení jiných elektronických zařízení.

Lékařské zařízení

Dodržujte pravidla a nařízení v nemocnicích a léčebných ústavech. Telefon nepoužívejte, když je to zakázáno.

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi stimulátorem a telefonem, 
aby nemohlo dojít k rušení. Máte-li kardiostimulátor, používejte telefon na druhé straně těla a nenoste jej 
v přední kapse.

Nebezpečí výbuchu

V oblastech s nebezpečím výbuchu svůj telefon vypněte a dodržujte všechny výstrahy a instrukce. Mezi 
oblasti s potenciálně výbušnou atmosférou patří ty, kde se doporučuje vypínat motor vozidla. Vznik jisker 
v takovém prostředí může způsobit explozi nebo požár a zranění i smrt. Nezapínejte svůj telefon kupříkladu 
u čerpacích stanic. Dodržujte omezení používání rádiových zařízení v oblastech skladování a distribuce 
paliva i v chemických závodech. Navíc dodržujte zákazy v oblastech, kde probíhají operace odstřelu. 
Nepoužívejte telefon v místech s potenciálně výbušnou atmosférou, která bývají jasně označena, ale nemusí 
to tak být vždy. Mezi taková místa patří podpalubí na lodích, závody skladování nebo zpracování chemikálií 
a oblasti, v nichž jsou ve vzduchu chemikálie nebo částice, jako je prach či kovový prášek. Zeptejte se 
výrobců vozidel poháněných kapalným ropným plynem (jako je propan nebo butan), zda lze s tímto zařízením 
bezpečně pracovat v jejich blízkosti.

Bezpečnost provozu

Při používání tohoto zařízení dodržujte místní zákony a vyhlášky. Když navíc řídíte vozidlo, dodržujte 
následující zásady:

Soustřeďte se na řízení. Vaší první zodpovědností je řídit bezpečně.

Při řízení nemluvte přímo do telefonu. Používejte sadu hands-free.

Když musíte telefonovat nebo přijmout hovor, zaparkujte vozidlo na krajnici a teprve poté hovořte.

Rádiové signály mohou ovlivňovat elektronické systémy motorových vozidel. Další informace zjistíte 
u výrobce vozidla.

V motorovém vozidle nepokládejte telefon na airbag ani do oblasti, kam se airbag nafukuje. Jinak vás telefon 
může poranit, protože nafukování probíhá velkou silou a rychle.

Telefon nepoužívejte v letadle. Vypněte jej před vstupem na palubu. Používání bezdrátových zařízení v letadle 
může ohrozit fungování letadla a rušit bezdrátovou telefonní síť. Navíc může být nezákonné.
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Provozní prostředí

Telefon nepoužívejte ani nenabíjejte v prašném, vlhkém nebo špinavém prostředí ani na místech 
s magnetickými poli. Jinak může dojít k narušení funkce zařízení.

Zařízení naplňuje specifikace RF, když jej používáte u ucha neboli ve vzdálenosti 1,5 cm od těla. Přesvědčte 
se, že příslušenství zařízení, jako jsou obal nebo držák, nemají kovové součásti. Držte telefon alespoň 1,5 cm 
od těla, abyste splnili výše zmíněný požadavek.

Za bouřky nepoužívejte telefon, když se dobíjí, protože může dojít k výboji.

Při hovoru se nedotýkejte antény, jelikož to ovlivňuje kvalitu hovoru a zvyšuje spotřebu energie. Následkem 
toho se snižuje doba hovoru a výdrže baterie.

Při používání zařízení dodržujte místní zákony a vyhlášky a respektujte zákonná práva a soukromí jiných 
osob.

Při nabíjení zajistěte, aby byla okolní teplota v rozsahu od 0 °C do 45 °C. Při provozu na baterii má být okolní 
teplota v rozsahu –10 °C až 55 °C.

Ochrana sluchu

Použití sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. v zájmu omezení tohoto rizika snižte hlasitost 
sluchátek na bezpečnou a příjemnou úroveň.

Bezpečnost dětí

Dodržujte všechna opatření související s bezpečností dětí. Je nebezpečné nechat děti hrát si s vaším 
zařízením nebo jeho doplňky, protože může dojít k oddělení některých prvků a riziku udušení. Chraňte zařízení 
i jeho příslušenství před malými dětmi.

Příslušenství
Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem k tomuto modelu. Použití jakéhokoli 
jiného type baterie, nabíječky nebo příslušenství může znamenat ukončení záruky na zařízení, může 
porušovat místní předpisy či zákony a může to být nebezpečné. Informace o dostupnosti schválených baterií, 
nabíječek a příslušenství ve vaší oblasti získáte u svého prodejce.

Baterie a nabíječka

Pokud nabíječku nepoužíváte, vytáhněte ji ze zásuvky.

Baterii lze nabít a vybít v několika stovkách cyklů, než se vyčerpá. Jakmile je doba výdrže a hovoru kratší  
než obvykle, baterii vyměňte.

Používejte zdroj střídavého napětí stanovený ve specifikacích nabíječky. Nesprávné napětí může způsobit 
požár a selhání nabíječky.

Nepropojujte dva póly baterie vodivými látkami, jako jsou kovy, klíče nebo šperky. Jinak může dojít ke 
zkratování baterie a zranění nebo popálení.

Pokud začne z baterie unikat elektrolyt, nesmí se vám dostat na kůži ani do očí. Jestliže dojde ke kontaktu 
elektrolytu s kůží nebo vám vystříkne do oka, okamžitě zasažené místo opláchněte čistou vodou a poraďte  
se s lékařem.
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Dojde-li k deformaci baterie, změně barvy nebo vysokému zahřívání při jejím nabíjení, ihned ji vyjměte a již 
nepoužívejte. Jinak může dojít k úniku kyseliny, přehřátí, výbuchu a požáru.

Je-li poškozen napájecí kabel (je kupříkladu vidět vodič či je kabel přerušený) nebo se uvolní konektor,  
ihned jej přestaňte používat. Jinak může dojít k zásahu elektrickým proudem, zkratu nabíječky nebo požáru.

Nevhazujte baterie do ohně, protože mohou explodovat. Baterie mohou vybuchnout také při poškození.

Neměňte ani neupravujte baterii, nepokoušejte se do ní vložit cizí objekty, nevystavujte ji vodě a jiným 
tekutinám ani ji nevhazujte do ohně, protože může dojít k výbuchu.

Nepouštějte baterii ani telefon na zem. Dojde-li k pádu, zejména na tvrdý povrch, a máte-li podezření  
na poškození, vezměte ji do kvalifikovaného servisu ke kontrole.

Nesprávné použití baterie může způsobit požár, výbuch i jiné nebezpečí.

Použité baterie rychle likvidujte v souladu s místními nařízeními.

Toto zařízení lze připojovat pouze k produktům s logem USB-IF nebo k produktům s dokončeným programem 
shody USB-IF.

Čištění a údržba
Baterie ani nabíječka nejsou vodotěsné. Uchovávejte je v suchu. Zařízení, baterii i nabíječku chraňte před 
vodou a párou. Nedotýkejte se nabíječky mokrou rukou. Jinak může dojít ke zkratu, selhání zařízení a zásahu 
elektrickým proudem.

Neumisťujte zařízení, baterii ani nabíječku na místa, kde může nárazem dojít k jejich poškození. To může 
znamenat únik kyseliny z baterie, selhání zařízení, přehřátí, požár nebo výbuch.

Blízko k zařízení nepokládejte magnetická úložná média, jako jsou magnetické karty a diskety. Vyzařování  
ze zařízení může vymazat na nich uložené informace.

Nenechávejte zařízení, baterii ani nabíječku na místě se zvláště vysokou nebo nízkou teplotou. Jinak může 
dojít k narušení funkcí a k požáru nebo výbuchu. Při poklesu teploty pod 0 °C klesá také výdrž baterie.

Ke sluchátku nedávejte ostré kovové objekty, kupříkladu jehly. Sluchátko je může přitáhnout a tyto objekty 
vás pak mohou při telefonování poranit.

Než budete zařízení čistit nebo provádět jeho údržbu, vypněte je a odpojte od nabíječky.

K čištění zařízení ani nabíječky nepoužívejte žádné chemické prostředky, prášek ani jiné chemické látky 
(např. alkohol nebo benzin). Jinak může dojít k poškození části zařízení případně i ke vzniku požáru. Zařízení 
a nabíječku můžete očistit kouskem vlhkého, měkkého, antistatického hadříku.

Zařízení ani příslušenství nerozebírejte. Jinak skončí platnost záruky na zařízení a příslušenství a výrobce 
nebude zodpovídat za škody.

Dojde-li k poškození zařízení nárazem jiných tvrdých objektů, nesnažte se poškozenou část uvolnit. 
v takovém případě ihned přestaňte zařízení používat a spojte se včas s autorizovaným servisem.

Tísňové volání
V oblasti pokryté signálem můžete zařízení používat k tísňovým voláním. Spojení ovšem nelze zaručit  
za všech podmínek. Je-li komunikace důležitá, nemůžete se spoléhat pouze na toto zařízení.



36 Chytrý telefon Cat® B10 – Uživatelská příručka

Informace o certifikátech (SAR)
Toto zařízení naplňuje směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Vaše zařízení je nízko-výkonovým rádiovým 
vysílačem a přijímačem. v souladu s doporučeními v mezinárodních směrnicích je toto zařízení vyrobeno tak, 
aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým vlnám. Tyto směrnice vyvinula nezávislá vědecká organizace 
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP – mezinárodní komise pro ochranu 
před neionizujícím zářením) a obsahuje prostředky k zajištění bezpečí všech uživatelů bez ohledu na věk 
a zdravotní stav. 

Měrný absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR) je jednotkou měření množství energie rádiové 
frekvence absorbované tělem při používání tohoto zařízení. Hodnota SAR se stanovuje při nejvyšším 
certifikovaném výkonu v laboratorních podmínkách, ovšem skutečná úroveň SAR zařízení při provozu bude 
výrazně nižší. To je tím, že zařízení používá minimální energii nezbytnou pro připojení k síti.

Limitem SAR platným v USA a Kanadě je 1,6 wattů/kilogram (W/kg) průměrně na jeden gram tkáně. Nejvyšší 
hodnotou SAR hlášenou organizacím FCC a IC u tohoto typu zařízení při testování funkce u ucha je 0,738 W/kg 
a při správném nošení na těle se jedná o 0,561 W/kg.

Mez SAR platná v Evropě má hodnotu 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tkáně. Nejvyšší hodnotou SAR tohoto 
typu zařízení při testování u ucha je 0,547 W/kg a při správném nošení na těle se jedná o 0,346 W/kg.

Prohlášení FCC
Toto zařízení bylo testováno a naplňuje limity digitálního zařízení třídy B v souladu s částí 15 směrnic FCC. 
Odpovídající omezení mají za cíl zajistit rozumnou ochranu před škodlivým rušením v rezidenčním prostředí. 
Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiové frekvenci a není-li instalováno a používáno 
v souladu s instrukcemi, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Není ovšem nijak zaručeno, 
že v určité instalaci k rušení nemůže dojít. Pokud bude zařízení skutečně způsobovat škodlivé rušení příjmu 
rádia nebo televize, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, doporučuje se uživateli pokusit se napravit tento 
stav následujícími prostředky:

•	 Změňte	nasměrování	nebo	umístění	přijímací	antény.	

•	 Zvětšete	vzdálenost	mezi	vybavením	a	přijímačem.	

•	 Zapojte	vybavení	do	zásuvky	v	jiném	obvodu,	než	ve	kterém	je	zapojený	přijímač.	

•	 Požádejte	o	pomoc	prodejce	nebo	zkušeného	elektrotechnika.

Toto zařízení naplňuje část 15 směrnic FCC. Jeho provoz je podmíněn dvěma okolnostmi: (1) Toto zařízení 
nesmí způsobovat škodlivé rušení (interferenci) a (2) toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci včetně 
takové, která může způsobit nežádoucí funkci.

Pozor:  Změny a úpravy provedené na tomto zařízení, které přímo neschválil jeho výrobce, mohou znamenat 
neplatnost oprávnění uděleného FCC k používání tohoto zařízení.
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Informace o likvidaci a recyklaci
Tento symbol na zařízení (a všech obsažených bateriích) znamená, že je nelze likvidovat jako běžný domovní 
odpad. Nevyhazujte zařízení ani baterie do domovního odpadu. Zařízení (a baterie) je na konci životnosti 
nutné odevzdat na certifikovaném sběrném místě k recyklování a řádné likvidaci.

Podrobnější informace o recyklování tohoto zařízení a jeho baterií získáte na místním obvodním úřadu, 
u služby svozu odpadu nebo v obchodě, kde jste telefon zakoupili.

Likvidace tohoto zařízení podléhá direktivě o odpadu z elektrických a elektronických součástí (Waste from 
Electrical and Electronic Equipment – WEEE) Evropské unie. Důvodem oddělení WEEE a baterií od jiného 
odpadu je minimalizování potenciálních dopadů na životní prostředí a na zdraví lidí kvůli nebezpečným 
látkám, které se tu mohou vyskytovat.

Omezení nebezpečných látek

Toto zařízení naplňuje nařízení EU o registraci, vyhodnocení, oprávnění a omezení chemikálií (Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – REACH – nařízení č. 1907/2006/EC Evropského 
parlamentu a Rady) i direktivu EU o omezení pro nebezpečné látky (Restriction of Hazardous Substances 
– RoHS – direktiva 2002/95/EC Evropského parlamentu a Rady). Další informace o shodě zařízení s REACH 
najdete na webových stránkách www.catphones.com/certification. Doporučujeme vám navštěvovat tyto 
stránky pravidelně, abyste měli aktuální informace.

Naplnění směrnic EU

Výrobce zde prohlašuje, že toto zařízení naplňuje základní požadavky a další příslušená nařízení direktivy 
1999/5/EC.

Prohlášení o shodě najdete na webových stránkách www.catphones.com/certification.
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Poznámka: Dodržujte místní národní předpisy v místě používání tohoto zařízení. Použití tohoto zařízení může být 
v některých nebo ve všech zemích členských států Evropské unie (EU) zakázáno.

Poznámka: Toto zařízení lze provozovat ve všech členských státech EU.

Francie: Použití ve venkovním prostoru je omezeno na 10 mW e.i.r.p. v pásmu 2454–2483,5 MHz. 

Itálie: Pokud se WAS/RLAN používá mimo vlastní prostor, pak je k soukromému využívání nutné obecné 
oprávnění. v případě veřejného používání je nutné obecné oprávnění. 

Luxemburg: k zajišťování sítě a služeb je nutné obecné oprávnění.

Norsko: Tento pododdíl neplatí pro geografickou oblast v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesund.
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