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Prvních osmnáct kapitol se věnuje zapnutí, nastavení a základním možnostem telefonů MultiPhone se 
systémem Android. V závěrečných Výběrech aplikací jsme pro vás připravili stručný přehled praktických i zá-
bavných aplikací, které vám odhalí další možnosti MultiPhone.
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11. na úvod...

Gratulujeme vám k zakoupení telefonu Prestigio MultiPhone, jednoho z nejoblíbenějších chytrých te-
lefonů se systémem Android na trhu. Společnost Prestigio svými telefony otevírá bránu k produktivnějšímu, 
zábavnějšímu a informovanějšímu životu. S telefonem můžete kromě volání, psaní zpráv a prohlížení inter-
netu fotografovat snímky, natáčet videoklipy a hrát jednu ze stovek her dostupných v obchodě Google Play 
anebo lépe organizovat pracovní schůzky a společně s ostatními kolegy plánovat projekty i během cestování. 

Společnost Prestigio se v oblasti technologií pohybuje již více jak deset let a její výrobky odpovídají přís-
ným zákaznickým standardům. Nemusíte se tedy obávat, že by MultiPhone nedokázal vyhovět požadavkům, 
které kladete na moderní technologii a v řadě případů s ním najdete to nejoptimálnější řešení.

V této publikaci se dozvíte vše podstatné o práci s telefonem a s jeho softwarovým vybavením. Návod 
je připraven především pro úplné začátečníky, ale i pokročilí uživatelé najdou řadu tipů, jak svojí práci s Mul-
tiPhone rozšířit. 

Na vašem telefonu je předinstalovaný operační systém Android od společnosti Google. V závislosti 
na typu telefonu se verze Android může lišit, všechny jsou však navržené se shodným ovládáním a funkcemi. 
Pro účely této příručky budeme používat verzi Android 4.1 Jelly Bean s řadou vylepšení oproti předchozím 
verzím. Android je také základním operačním systémem pro tablety Prestigio a tím sjednocuje pracovní po-
stupy a návyky mezi telefony a tablety.
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Věděli jste, že...

Více jak pět set miliónů lidí využívá telefony s operačním systémem Android. Přitom mohlo být vše 
jinak. Malá společnost s názvem Android byla založena roku 2003 a o dva roky později přešla do vlastnic-
tví společnosti Google. Po třech letech vývojových prací byl systém uveden na trh a ujal se tak rychle, že 
dnes jeho podíl na trhu chytrých telefonů každý den stoupá.

roztomilý robot?

Zelený robot se stal tváří systému Android od uvedení prvního telefonu na trh. V původních ná-
vrzích nechyběly loga s agresivně vyhlížejícím rudým robotem, které ale nakonec nebyly použity, když 
výtvarnice Irina Bloková představila zeleného robota, kterého si celý svět zamiloval.

Popularita telefonů i tabletů se systémem Android za poslední roky strmě stoupá. Důvody jsou komfort-
ní prostředí, snadné rozšiřování dalšími aplikacemi a cenová dostupnost. Systém se neustále rozvíjí a každý 
den pro něj vycházejí nové aplikace. Společnost Google je rozšiřuje skrz obchod Google Play, nicméně řada 
z nich je na vašem MultiPhone již nainstalována.

Pojďme společně objevovat úžasný svět Prestigio MultiPhone a Android!
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1. Ovládání hlasitosti
Stiskem horní či spodní strany upravíte hlasitost vy-
zvánění nebo přehrávání hudby.

2. Vstup na sluchátka
Vstup pro sluchátka se standardním konektorem 
3,5 mm.

3. USB připojení
Pomocí dodávaného kabelu připojíte telefon k na-
pájení prostřednictvím elektrického adaptéru nebo 
k synchronizaci s počítačem.

4. Nabídka
Dotykem vyvoláte na displeji nabídku aplikace. Ob-
sah nabídky se liší podle druhu aplikace.

5. Zpět
Dotykem se vrátíte o krok zpět.

6. Domů
Dotykové tlačítko pro návrat na hlavní plochu.

7. Vypínání
Stiskem telefon zapnete, zamknete, odemknete 
anebo podržením vypnete.

8. Objektiv
Hlavní objektiv pro fotografování a natáčení videa. 
Výsledná kvalita je závislá na modelu telefonu.

9. Reproduktor
Slouží pro telefonování s hlasitým odposlechem 
anebo pro přehrávání hudby.

10. Objektiv
Přední objektiv pro videohovory. Kvalita fotografií 
se liší podle telefonu.

11. Reproduktor
Pro standardní telefonování.

12. Otvor pro sejmutí zadního krytu

multiPhone na dlani
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Obrázek je pouze ilustrační, rozložení jednotlivých konektorů a ovládacích prvků se u různých modelů liší,  přesný popis pro daný model nalezne-
te v jeho Stručném návodu k obsluze, který je ke každému modelu přiložen.
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odejmutí zadního krytu

Telefony Prestigio MultiPhone DUO umožňují vložení dvou SIM karet a rozšíření interní paměti díky pod-
poře microSD/HC/XC karet. Pozice pro karty se stejně jako prostor pro baterii nachází pod zadním krytem. 
Před vložením baterie a karet se ujistěte, že je telefon vypnutý a jednou rukou pevně podržte bok zařízení. 
Tenkým předmětem odjistěte po obvodu kryt a vycvakněte ho z plastových zámků. 

Varování: Při použití nehtu pro nadzvednutí krytu může dojít ke zranění. 

Vložení baterie

Baterie je součástí balení MultiPhone a před použitím přístroje musí být vložena do telefonu. Kontakty 
baterie vložte k horní straně prostoru pro baterii a jemně zatlačte pro její umístění na pozici. Baterii vyjímejte 
pouze v případě výměny nebo likvidace. Při likvidaci baterie postupujte podle platných norem o ekologickém 
zacházení s bateriemi. 

Obrázek je pouze ilustrační, rozložení jednotlivých konektorů a ovládacích prvků se u různých modelů liší,  přesný popis pro daný model nalezne-
te v jeho Stručném návodu k obsluze, který je ke každému modelu přiložen.

22. Vkládání baterie
a sim karet*
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instalování sim karet

Nad baterií se nachází pozice pro SIM karty. Levá pro kartu 1 je určená pro 3G WCDMA (kompatibilní s 2G 
kartou). Pravá pro kartu 2 je určena pro GSM kartu. Ujistěte se, že zlaté kontakty na kartě směřují dolů. 
Micro SD kartu nasměrujte konektorem k přední straně zařízení a potištěnou stranu karty k zadní straně 
zařízení. MicroSD karta není, kromě modelů 4020 a 4300, součástí balení.

Po umístění SIM karty do telefonu vraťte zadní kryt na své místo a zajistěte ho jemným přitlačením.  Nyní 
můžete váš telefon zapojit do nabíjení dodávaným USB kabelem, který spojíte s počítačem nebo s elektric-
kou zástrčkou a zapojíte do elektrické sítě.

*Obrázky ukazují instalaci SIM karet a vyjmutí baterie z telefonu Prestigio MultiPhonePAP404 DUO

Příslušenství

Ve vašem balení Prestigio MultiPhone naleznete kromě samotného telefonu následující doplňky:

• Pouzdro na telefon (pouze u vybraných modelů).
• USB kabel.
• Přípojku do elektrické sítě 230 V, která slouží pro dobíjení telefonu dodávaným USB kabelem.
• Sluchátka s mikrofonem pro poslouchání hudby a telefonování bez nutnosti držet přístroj v ruce.
• Stručný návod k obsluze

Součástí balení jsou dále základní informace o práci s telefonem, mezinárodní záruční list, informace 
o zdravotních rizicích spojených s používáním telefonu a poučení o ekologické likvidaci produktu.

Obrázek je pouze ilustrační, rozložení jednotlivých konektorů a ovládacích prvků se u různých modelů liší,  přesný popis pro daný model nalezne-
te v jeho Stručném návodu k obsluze, který je ke každému modelu přiložen.
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Doba prvního nabíjení se může podle stavu baterie při zapojení do elektrické sítě lišit. V případě, že 
uvidíte po stisknutí zapínacího tlačítka animaci baterie, znamená to, že telefon ještě není připraven k po-
užití. V opačném případě vás MultiPhone uvítá animací a zamknutou obrazovkou. Odemkněte obrazovku 
přetažením ikony zámku doprava.

Úvodní nastavení

1. Na první obrazovce můžete nastavit jazyk uživatelského prostředí. Ve většině případů může být ja-
zyk přednastavený na angličtinu - pokud ho chcete změnit na češtinu, ťukněte na volbu Change 
language, v seznamu vyberte požadovaný jazyk a pomocí tlačítka Zpět se vraťte o jeden krok zpět. 
Stiskněte tlačítko Dále a přijměte licenční smlouvu.

2. Dalším krokem je potvrzení rozložení klávesnice, která se automaticky nastaví podle jazyka vybrané-
ho v předchozím kroku. Rozložení klávesnice zde můžete změnit na vámi preferované.

3. Datum a čas včetně časového pásma můžete nastavit ve třetím kroku ťuknutím na Rozšířené nasta-
vení. Zde můžete nastavit datum, přesný čas a časové pásmo (pro Českou republiku platí GMT +1 
hodina).

4. Důležité je nastavení konektivity zařízení. Všechny telefony MultiPhone disponují bezdrátovou tech-
nologií Wi-Fi, kterou si můžete nastavit právě zde. Připojení k internetu je pro plnohodnotné využí-
vání služeb a funkcí telefonu velmi důležité, proto tuto část nepřeskakujte a vyberte Nastavit Wi-Fi. 
V seznamu nalezených Wi-Fi sítí zvolte svojí domácí nebo pracovní síť a zadejte přístupové heslo. 
Vraťte se o jeden krok zpět a pokračujte volbou Dále.

5. U některých telefonů MultiPhone vám bude nabídnuta sbírka aplikací od třetích stran, které rozšiřují 
úvodní práci s telefonem. Můžete je ihned nainstalovat anebo jejich zavedení odmítnout.

Upozornění: V případě, že telefon nabíjíte přes USB kabel z počítače, může se objevit výzva pro aktivaci 
telefonu jako přenosného disku. Pakliže funkci potvrdíte, zobrazí se telefon v nabídce jako externí přenosná 
paměť typu flash.

Tip: Váš MultiPhone je připraven pro používání v českém jazyce. Změnu řeči najdete v sekci Nastavení 
a odkazu Jazyk a zadávání.

33. spuštění telefonu
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Krátkým stiskem tlačítka pro vypínání telefonu přístroj uzamknete. Opětovným stisknutím vyvoláte ode-
mykací obrazovku. Na obrazovce jsou důležité informace o čase, datu a stavu baterie. Přetažením ikonky 
zámku doleva se snadno a rychle dostanete do aplikace Fotoaparát. Od vyfocení zajímavého okamžiku vás 
tak vždy dělí jen několik sekund!

Jak na virtuální klávesnici

Telefony jsou vybavené dotykovou virtuální klávesnicí s českými znaky. Na základní klávesnici může-
te psát bez diakritiky a české znaky vyvoláte přidržením písmene, nad kterým se mají objevit. Přidržením 
klávesy v horním řádku se rychle dostanete k číselné řadě, kterou můžete též aktivovat tlačítkem ?123 
v levém spodním rohu klávesnice. Další znaky se nacházejí za tlačítkem =\<. Pro výběr textu přidržte prst 
na slově a pomocí modrých šipek označte část, kterou dále využijete s pomocí menu v horní liště (kopí-
rovat, sdílet a další možnosti).
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Po odemknutí a úvodním nastavení můžete začít telefon používat a to i v případě, že nebyla zasunuta 
GSM karta. Doporučujeme vám ale seznámit se nejprve s prostředím systému Android a jeho dotykovým 
ovládáním. Telefon se ovládá gesty, která jste si vyzkoušeli již při úvodním nastavování. Přiložení prstu na dis-
plej a pohyb do stran se nazývá přetažení nebo posunutí. Rychlý dotyk se nazývá klepnutí nebo ťuknutí. 
Můžete si hned vyzkoušet, co přetažení udělá pohybem prstu doleva a doprava na hlavní ploše. Dostanete se 
tak na vedlejší plochy, kterých může být maximálně pět. Aplikace aktivujete ťuknutím na ikonky.

Základní nabídka je rozdělena na pět ploch s ikonami aplikací. Ve spodní liště jsou ty nejdůležitější (te-
lefon, zprávy a další), ostatní ikony jsou seřazené podle priorit. Umístění ikon můžete měnit tak, že na nich 
podržíte prst a přesunete je na nové místo. V případě, že chcete aplikaci z plochy odstranit, přetáhněte jí 
na pole s nápisem Odstranit.

Poznámka: V závislosti na typu telefonu se může nabídka aplikací na hlavní ploše lišit.

44. Hlavní plocha a práce
s ikonami
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Systém Android je intuitivním prostředím, ve kterém se jednoduše a rychle dostanete k aplikacím a na-
stavením, která potřebujete pozměnit. Nejčastější nastavení jsou dostupná v jakoukoliv chvíli po přetažení 
prstu z horního kraje displeje směrem dolů. Naleznete zde různá schémata hlasitosti, možnosti připojení 
a režim pro vypnutí všech bezdrátových služeb (například při používání telefonu v letadle). Zároveň se zde vy-
pisují všechna důležitá oznámení o telefonu nebo aplikacích. Ze stahovací nabídky odejdete buď přetažením 
prstu směrem vzhůru nebo stisknutím tlačítka Domů či Zpět na spodní části přední strany.

Tip: Všechny důležité informace jsou zobrazeny v horním řádku. Ikonky s výstražným červeným symbolem 
indikují, že služba nefunguje správně (například špatně zasunutá druhá SIM karta).
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Pod spodní hranou displeje se nalézají tři tlačítka: Nabídka, Domů a Zpět. V klidovém stavu (i během použí-
vání telefonu) jsou tmavá a po dotyku se vysvítí. 

Tlačítko Nabídka slouží k otevření základní nabídky aplikace, která je právě spuštěná. Na hlavní ploše se do-
stanete do správy aplikací, nastavení systému a ke změně tapety. 

Tlačítko Domů vás z jakékoliv aplikace vrátí zpět na hlavní plochu. 

55. tři tlačítka pro
snadnější život

Obrázek je pouze ilustrační, rozložení jednotlivých konektorů a ovládacích prvků se u různých modelů liší,  přesný popis pro daný model nalezne-
te v jeho Stručném návodu k obsluze, který je ke každému modelu přiložen.
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Tlačítko Zpět vás vrátí na předchozí obrazovku anebo na základní plochu, pakliže v aplikaci již není k čemu se 
vracet.

Tip: Podržíte-li delší dobu prst na tlačítku Domů zobrazí se seznam naposledy používaných aplikací. Díky 
tomu se mezi nimi můžete rychle přepínat anebo je po podržení prstu na aplikaci zavřít a uvolnit tak místo 
v paměti.

další tlačítka

Tlačítko pro vypínání a zapínání telefonu slouží také k rychlému uzamčení. Krátkým stiskem telefon uzamkne-
te, podržením se dostanete k možnosti telefon vypnout anebo rychle změnit schéma hlasitosti. 

Tip: Fotografii puštěné aplikace anebo plochy vytvoříte současným stisknutím a podržením tlačítek pro vypí-
nání telefonu a snižování hlasitosti. Obrázek se uloží do Galerie.

ovládání hlasitosti

Tlačítky pro ovládání hlasitosti upravujete intenzitu přehrávané hudby, telefonního hovoru anebo zvuky jed-
notlivých aplikací.

Tip: Zvuky pro jednotlivé události můžete přiřadit v nabídce Nastavení a sekci Zvukové profily. Zde můžete 
také upravovat jednotlivá zvuková schémata podle vlastních preferencí.
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Po ťuknutí se dostanete k rychlému vytáčení na číselníku, seznamu příchozích 
a odchozích hovorů a k uloženým kontaktům. 

Internetový prohlížeč. Více informací najdete v kapitole 8 - Připojení k internetu 
& účet Google.

Ťuknutím se vám zobrazí seznam všech nainstalovaných aplikací a widgetů (viz 
dále). Můžete je spustit přímo z této nabídky anebo po podržení prstu na ikoně 
přetáhnout na plochu.

Zprávy SMS a MMS.

Zde najdete kontakty a jejich správu. Více informací najdete v kapitole 11 – Správa 
kontaktů.

Možná vám oči přechází ze všech ikon, které na ploše vidíte. Řada z nich je předinstalována společností 
Prestigio a usnadní vám používání telefonu. Naleznete však i základní systémové ikony, se kterými je dobré 
seznámit se hned na začátku. 

Ve spodní liště viditelné na všech plochách jsou nejdůležitější ikony. S jejich pomocí se rychle dostanete 
k základním funkcím telefonu. Aplikace můžete ze spodní lišty odstranit podržením prstu na ikoně a jejím 
přetažením na plochu. V liště může být maximálně pět aplikací.

66. ikony, které byste
měli znát
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správa ikonek

Na každé ploše můžete mít několik řad a sloupců ikonek a časem se může stát, že v nich ztratíte přehled. 
Proto Android umožňuje organizovat aplikace v adresářích podle vašich vlastních preferencí. Stačí na ikoně 
přidržet prst a přesunout jí nad jinou a pustit. Tím vznikne adresář s dvěma či více aplikacemi, který může-
te jakkoliv pojmenovat – například Zprávy. V rámci adresáře můžete jednotlivé aplikace dále rovnat podle 
vlastní volby.

Co je to widget?

Widget je malý program, který přímo na ploše zobrazuje praktické nebo zábavné informace. Jde 
například o hodiny, které vidíte na hlavní ploše a umístit na plochu můžete i informace o počasí, dopravě 
anebo výpis doručených emailů. Od aplikace se tedy widget liší tím, že je okamžitě viditelný a není za-
potřebí ho spouštět. Seznam předinstalovaných widgetů najdete po stisknutí prostředí ikony na spodní 
liště.
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Fotoaparát vám umožní fotit nebo natáčet videa. Před vyfocením můžete upravo-
vat podmínky scény a fotografovat tak podle svého vkusu. Další informace najdete 
v kapitole 16 - Fotoaparát a jeho funkce.

Balík programů pro kancelářskou práci. Můžete zde vytvářet textové a tabulkové 
dokumenty a prezentace.

Pro rychlé sledování sociálních sítí Facebook a Twitter.

eReader Prestigio vám otevře brány k digitálním knihám a časopisům.

Obchod Google Play, ze kterého můžete stahovat jak placené tak zdarma šířené 
aplikace. Více informací najdete v kapitole 18 - Obchod Google Play.

Během prvních minut práce s MultiPhone najdete řadu aplikací, které vám pomohou při práci i zábavě. 
Pojďme se podívat na ty nejdůležitější. Některé z nich jsou detailněji rozebrány na dalších stranách a dopo-
ručení na nové aplikace najdete na konci této publikace.

77. důležité aplikace
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Pro přístup na e-mail. Další informace najdete v kapitole 12 - Nastavení e-mailové 
schránky.

Zde nastavíte vše důležité ohledně chodu systému Android a telefonu MultiPho-
ne. Více informací najdete v kapitole 9 - Další nastavení.

Po propojení s účtem Google zde uvidíte své schůzky zanesené do kalendáře Goo-
gle a samozřejmě můžete zadávat nové.

SugarSync slouží pro synchronizaci souborů s cloudovým úložištěm a domácím 
počítačem.

Hudební přehrávač, ve kterém jsou přehledně umístěné vaše hudební soubory. 
Více informací najdete v kapitole 17 – Hudba.

Zde najdete fotografie vyfocené na MultiPhone anebo importované z domácího 
počítače či jiných služeb. Další informace najdete v kapitole 16 - Fotoaparát a jeho 
funkce.

Zde najdete filmy a videoklipy nahrané na MultiPhone.
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Systém Android je pevně svázán se svojí mateřskou společností Google a plně tedy podporuje všech-
ny služby, které Google nabízí. Ať už jde o kalendář, záložky z Chrome, dokumenty anebo seznam kontaktů 
a Google+, ty všechny můžete ze svého účtu Google lehce importovat do svého telefonu a opětovně je uklá-
dat zpětně na cloudové úložiště Google. 

Pro využívání služeb Google potřebujete být připojení k internetu buď prostřednictvím mobilní datové 
sítě anebo skrz bezdrátovou síť v domácnosti nebo na pracovišti.

Jak připojit telefon k internetu?

Pakliže využíváte datové služby vašeho operátora, jste automaticky k internetu připojení prostřednictví 
mobilní sítě. Chcete-li využít připojení prostřednictvím bezdrátové sítě v domácnosti nebo na pracovišti, po-
volte v nabídce Nastavení položku Wi-Fi. Klepnutím na Wi-Fi otevřete seznam dostupných bezdrátových sítí. 
Zvolte preferovanou síť, případně zadejte heslo – a je to!

Tip: Přehled velikosti přenesených dat se dozvíte v sekci Přenesená data v nabídce Nastavení.

88. Připojení k internetu
& účet Google
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Přidání účtu Google

V Nastavení klepněte na Přidat účet a Google. Pakliže již máte vlastní účet, zadejte přihlašovací údaje. 
V opačném případě si můžete hned na místě vytvořit nový účet. Telefon vám vzápětí nabídne možnost bez-
pečně přidat číslo platební karty pro pohodlnější nakupování v obchodě Play. Informace o platební kartě 
budou zašifrována  a bezpečně uložena. Přejete-li si tento krok vynechat, pokračujte klepnutím k Zálohování 
a obnovení.

Společnost Google vám umožňuje zálohovat obsah telefonu (záložky, hesla k Wi-Fi a další) na vzdáleném 
serveru. Výhodou je, že při aktivaci jiného Android telefonu se všechna důležitá data automaticky stáhnou 
a nebudete je muset znovu zadávat. 

A je to! Účet Google a všechny kontakty a data, které jste v něm měli, jsou přenesená na váš MultiPhone. 

Tip: Kromě účtu Google můžete v Nastavení propojit svůj telefon s dalšími službami, například Facebook, 
Twitter anebo s jakoukoliv jinou emailovou schránkou. Postupujte v takovém případě stejně jako u nastavo-
vání účtu Google.

Upozornění: Společnost Prestigio ani Google neodpovídají za kvalitu nebo cenu mobilního datového připo-
jení. S dotazy o datovém signálu se prosím obraťte na vašeho mobilního operátora.
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Sekce Nastavení je srdcem vašeho telefonu, proto bude dobré seznámit se s dalšími důležitými položkami. 

Wi-Fi
Nastavíte připojení k bezdrátové síti.

Bluetooth
Zde po zapnutí můžete spárovat zařízení podporující vzájemnou komunikaci přes technologii Bluetooth.

Tethering a přenosný hotspot
Zde můžete nastavit sdílení vašeho internetového signálu jiným uživatelům přes technologii Wi-Fi. Pozor, 
služba může být zpoplatněna mobilním operátorem.

Tip: Chcete-li zvýšit výkon baterie, vypněte Wi-Fi v době, kdy jí nevyužíváte.

Zvukové profily
Zde můžete měnit zvuková schémata a přiřazovat jednotlivé zvuky k různým událostem (nový email, SMS 
atp).

Displej
Chování a vzhled displeje je pro každého majitele MultiPhone jedním z nejdůležitějších parametrů. V na-
stavení displeje můžete upravit jas buď podle vlastních preferencí anebo zapnout automatické přizpůso-
bování jasu denní hodině. Dále můžete změnit tapetu na ploše a barevné schéma. Zde také povolíte nebo 
zakážete automatické otáčení obrazovky podle polohy telefonu a nastavíte dobu, za jakou se má telefon 
v případě nepoužívání uzamknout. V této sekci najdete i velikost písma používaného na displeji.

Tip: Kratší doba pro automatické uzamčení je šetrnější k baterii a zvyšuje tak výdrž MultiPhone na jedno 
nabití.

Úložiště
Informuje vás o zaplnění úložiště (interní, SD karta a další).

Baterie
Informace o stavu baterie a času od posledního nabíjení. Naleznete zde také zapnutí snížené spotřeby, 
které prodlouží život baterie na jedno nabití. 

Aplikace
Pro lepší orientaci v nainstalovaných aplikacích vám poslouží sekce Aplikace. Vypsány zde jsou jak stažené 
aplikace, tak ty uložené na SD kartě (u vybraných modelů) a právě aktivní. Po klepnutí je možné aplikaci 
odinstalovat anebo přerušit (je-li právě spuštěna).

99. další nastavení
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Služby určování polohy
Každý MultiPhone automaticky určuje svojí polohu podle satelitů GPS a tím podporuje navigační aplikace 
jako jsou například mapy nebo auto navigace. V této sekci můžete upravit přesnost vyhledávání vaší po-
lohy anebo služby zakázat. 

Zabezpečení
V této sekci můžete změnit dotykový způsob odemykání telefonu anebo u vybraných modelů upřednost-
nit odemykání na základě podoby. V takovém případě telefon detekuje vaší tvář a tu použije jako odemy-
kací klíč. Pozor, jde o méně bezpečný způsob, protože telefon pak může odemknout někdo s podobným 
obličejem. Nastavíte zde také uzamčení pomocí PIN kódu a další bezpečnostní volby.

Jazyk a zadávání
Zde máte příležitost změnit používaný jazyk systému anebo rozložení kláves na virtuální klávesnici. Po vol-
bě jazyka se rozložení klávesnice automaticky přizpůsobí a během psaní bude Android kontrolovat pra-
vopis (tuto volbu můžete vypnout). Android podporuje i zadávání hlasem, převod textu na řeč a další 
nastavení v této sekci se týká citlivosti kurzoru při připojeném trackballu nebo myši.

Zálohování a obnovení dat
V této sekci povolíte nebo zakážete zálohování telefonu do účtu Google. Můžete zde také spravovat  au-
torské licence (DRM).

Účty
Viz kapitola 8 - Připojení k internetu & účet Google.

Datum a čas
Zde přizpůsobíte zobrazování formát času a data svým preferencím.

Naplánovat zapnutí/vypnutí
Automaticky zapne či vypne MultiPhone v nastaveném čase.

Usnadnění
Volby pro usnadnění práce s telefonem pro nevidomé a zdravotně postižené.

Pro vývojáře
Patříte-li mezi vývojáře aplikací pro systém Android, zde naleznete volby, které vám umožní lehce testovat 
napsané programy.

Info o telefonu
Informace o modelu telefonu a verzi systému Android s možností aktualizace systému. Doporučujeme 
systém updatovat po každém vydání aktualizace.

Tip: Nastavení jasu, Wi-Fi, Bluettoth nebo polohových služeb můžete upravit také v nabídce, která se 
objeví po přejetí prstem z vrchní části obrazovky směrem dolů anebo v zástupcích služeb na druhé ploše.
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Telefony Prestigio MultiPhone a systém Android jsou již předem zabezpečeny veškerými moderními 
metodami proti úniku dat do nepovolaných rukou. Přesto je dobré při používání telefonů myslet i na situace, 
ve kterých riskujete ztrátu dat, a proto jim zde budeme věnovat větší pozornost. Nezapomínejte prosím, že 
na telefonu přechováváte citlivé osobní informace, jako jsou kontakty, pošta anebo čísla kreditních karet 
a hesla na zabezpečené servery a Wi-Fi.

ochrana proti ztrátě

Ztratili jste svůj telefon a obáváte se, že by se někdo jiný dostal k vaší poště, kontaktům a dalším in-
formacím? Nejúčinnější způsob jak zamezit zneužití dat je zašifrování všech informací, které je k dispozici 
v sekci Nastavení a nabídce Zabezpečení. Po zašifrování obsahu telefonu, které může trvat i déle než hodinu, 
budete po každém zapnutí vyzvaní k zadání kódu PIN nebo hesla. Neznáte-li heslo, je jedinou šancí k aktivaci 
telefonu jeho anulování do továrního nastavením, kterým se všechna data smažou. Rozhodnete-li se pro tuto 
možnost, musíte mít telefon připojení k elektrickému zdroji. Vypnutí telefonu nebo vybití baterie během 
šifrování může způsobit ztrátu dat!

1010. Bezpečnost
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Kód Pin či heslo

V nabídce Zámek obrazovky v sekci Nastavení můžete nastavit vlastní PIN kód, který bude vyžadován při 
každém odemykání telefonu.

najděte ztracený telefon

Pomocí služeb jako Where is My Droid (na obchodě Play) můžete zjistit, kde jste telefon se systémem 
Android zapomněli, pakliže se mu nevybila baterie nebo ho někdo nevypnul.

Tip: S pomocí účtu Google můžete všechna důležitá data zálohovat na cloudovém úložišti, kde se k nim skrz 
přihlášení přes vlastní účet kdykoliv dostanete.

Varování pro rodiče: Telefony Prestigio MultiPhone jsou navržené tak, aby s nimi bylo možné prohlížet in-
ternetové stránky včetně těch s nevhodným obsahem pro děti. Ujistěte se prosím, že vaše dítě chápe rizika 
internetového obsahu před tím, než začne MultiPhone používat.
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Pro používání telefonu jsou nejdůležitější kontakty, které do systému Android můžete zadávat několika 
způsoby a organizovat je podle vlastních preferencí. Přímo v adresáři kontaktů můžete zadávat jak nové 
kontakty, tak ty stávající pořádat do skupin a vybírat si oblíbené pro rychlé vytáčení. Ikonky v horní liště vám 
pomohou rychle a přehledně přecházet mezi jednotlivými sekcemi a dále aktivovat hledanou osobu. Ať už 
jde o volání, zprávu SMS anebo napsání e-mailu, všechny možnosti jsou dostupné přímo v kartě kontaktu.

Nové lidi můžete přidávat i skrz výpis hovorů, kde na nové číslo jednoduše ťuknete a zvolíte Přidat 
do kontaktů. 

Po propojení MultiPhone s účtem Google budou všechny osoby ve vašem Google adresáři přemístěné 
do adresáře telefonu včetně všech kontaktních informací. 

Tip: Chcete poslat telefonní číslo v SMS zprávě nebo e-mailu? Podržte na telefonní čísle na kartě kontaktu 
prst delší dobu a objeví se možnost Zkopírovat do schránky. Ve zprávě pak stejným způsobem přidržte prst 
na místě a zvolte Vložit.

1111. správa kontaktů
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Se svojí e-mailovou schránkou neztratíte na Prestigio MultiPhone nikdy kontakt s vašimi blízkými a kole-
gy. Pakliže máte účet na službě Gmail, automaticky se po přihlášení do služby Google propojí vaše emailová 
schránka s MultiPhone. Do výpisu pošty se dostanete klepnutím na ikonku Gmail na ploše.

Tip: Zvukové oznámení nového e-mailu změníte v Nastavení v sekci Zvukové profily. Nový e-mail bude indi-
kovat i malá ikonka poštovní obálky v levém horním rohu displeje.

MultiPhone nabízí připojení i k jiným e-mailovým službám. Pojďme se podívat, jak na to – není to nic 
náročného. Ve většině případů stačí klepnout na ikonku E-mail na ploše a zadat přihlašovací jméno a heslo 
k vašemu e-mailu. Android pak nabídne základní nastavení serverů, které po odsouhlasení propojí vaší e-
mailovou schránku s MultiPhone. V případě komplikací se prosím obraťte na servisní centrum nebo se podí-
vejte do sekce často kladených dotazů u poskytovatele vaší e-mailové služby.

Tip: Do různých e-mailových schránek můžete přistupovat i skrz rozhraní v internetovém prohlížeči. 

Po nastavení základních údajů pro příjem a odesílání pošty se vás Android zeptá, jak často chcete poštu 
ověřovat a zda vás má systém upozornit na nový e-mail. Po nepovinném pojmenování účtu vaším jménem 
(například Pepa Novák – MultiPhone) bude poštovní schránka synchronizována a budete moci začít využívat 
jejích služeb.

Popsaným způsobem můžete přidat i další e-mailové schránky v sekci Účty v Nastavení.

Proč mít účet u Googlu?

Pro užívání telefonů MultiPhone je uživatelský účet u společnosti Google zásadní výhodou, která 
vám zpřístupní všechny funkce telefonu a zjednoduší práci s řadou aplikací. Účet Gmail vám zpřístupní 
jednak obchod Google Play, ale také prováže s telefonem služby Google jako je například Kalendář ane-
bo správa kontaktů.

1212. nastavení e-mailové 
schránky
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Jednou z mnoha výhod systému Android je možnost aktivovat na telefonu podporu přenosného úložné-
ho disku. To znamená, že na telefon můžete přes USB kabel nahrávat soubory z počítače a přenášet je na jiný 
počítač. 

Po spojení s počítačem se vás telefon zeptá, zda chcete zapnout funkci přenosného disku. Po potvrzení 
se telefon zobrazí jako disková jednotka, na které je vidět základní adresářová struktura. Z počítače můžete 
soubory na telefon kopírovat nebo je z něj mazat. Výhodné je to zejména pro rychlé kopírování fotografií 
z fotoalba anebo nahrávání nové hudby.

Pro orientaci v souborech a jejich správu přímo na telefonu použijte prosím aplikaci Správce souborů.

Tip: Soubory nakopírované na telefon se zobrazí v příslušné aplikaci, hudební soubory tedy v aplikaci Hudba 
a fotografie v Galerii.

Poznámka: Některé modely telefonů MultiPhone mají předinstalovanou službu SugarSync pro zálohování 
souborů na SD kartě s cloudovým úložištěm. SugarSync vyžaduje separátní registraci a po aktivaci synchroni-
zuje soubory mezi telefonem, cloudem, osobním počítačem a dalšími zařízeními.

1313. správa souborů
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Unavuje vás vyhledávat informace na internetu s pomocí zadávání přes virtuální klávesnici? Pak je 
na čase, abyste zkusili hlasové vyhledávání. V horní části hlavní plochy (anebo kdekoliv jinde, kde je zapotřebí 
vyhledávat) se nachází zkratka pro vyhledávání na internetu. Namísto zadávání písmenek ťukněte na ikonku 
mikrofonu a sdělte telefonu, co přesně vás zajímá. Android dokáže rozlišit českou výslovnost a přepsat mlu-
vené slovo do vyhledávacího pole. 

Tip: Větší úspěšnost hlasového vyhledávání zaručíte použitím hands free soupravy (například dodávaných 
sluchátek s mikrofonem) a používáním v prostředí, ve kterém okolní šum nepřekrývá vaše slova.

1414. Hlasové vyhledávání
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Na první pohled jednoduchá a triviální věc jako je prohlížení internetu se díky unikátnímu propojení 
MultiPhone a systému Android se službami Google stává mnohem zábavnější a praktičtější. Každý MultiPho-
ne přichází se zabudovaným jednoduchým prohlížečem, který doporučujeme nahradit za předinstalovaný 
prohlížeč Chrome od společnosti Google.

Chrome je stejně jako zbylé služby Google plně integrován s vaším Google účtem, a pakliže ho používáte 
i na svém domácím počítači, dokáže po přihlášení do Google synchronizovat záložky a doplňovat adresy pod-
le toho, zda jste je již navštívili na počítači. 

1515. Jak prohlížet internet
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Tip: Datové přenosy jsou zpoplatněny vaším operátorem a při velkém množství přenášených dat může dojít 
ke zpomalení služby. Nezapomínejte, že v sekci Přenesená data v Nastavení najdete detailní výpis o všech 
datových přenosech.

Tip: Oblíbené stránky můžete umístit přímo na jednu z ploch jako odkazy. Při přidávání stránky mezi oblíbené 
záložky zvolte jako její umístění plochu a následně ikonu na hlavní ploše přetáhněte na zvolené místo, napří-
klad do adresáře s oblíbenými internetovými položkami.



ZAčínáme s Android telefonem 30

V MultiPhone se vám do rukou dostává výkonný mobilní fotoaparát, který kromě vysokého rozlišení do-
káže kvalitně fotit i v nepříznivých světelných podmínkách. Typově se od sebe objektivy v různých modelech 
MultiPhone liší, proto některé z následujících informací nemusí být pro váš MultiPhone platné.

Fotoaparáty v mobilních zařízeních prožívají explozi popularity. Nikdy jindy nebylo tak snadné vyfotit 
okamžitě momentku z rodinné oslavy anebo přírodní scenérii. V základní fotografické aplikaci máte řadu 
možností, jak s fotoaparátem pracovat. 

Pakliže vám nevyhovuje automatické ostření, můžete změnit ostřící bod klepnutím na oblast, kterou 
chcete mít zaostřenou. Tlačítkem na spodní straně displeje pak fotografii vyfotíte. Ikona nalevo od tlačítka 
slouží k rychlému přepnutí mezi přednastavenými režimy.

Další volby pro barevnější a zajímavější fotografie naleznete po klepnutí na symbol tří páček nalevo 
od posuvného symbolu pro přibližování obrazu.

1616. fotoaparát a jeho funkce
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Tip: Pro co nejlepší fotografii nepoužívejte digitální přibližování, které zhoršuje kvalitu fotografie. Namísto 
toho se k focenému objektu přibližte na co nejmenší vzdálenost.

Ikona fotoaparátu napravo od přibližování obrazu přepíná mezi zadní a přední kamerou. 

A to není zdaleka vše! Klepnutím na ikonu videokamery zapnete mód pro natáčení videí a další ikony 
slouží pro zachytávání panoramatických a prostorových fotografií. Při jejich využívání se řiďte instrukcemi 
na displeji.

Tip: Při natáčení videa MultiPhone pevně zafixujte, abyste předešli nepříjemnému efektu „rozklepaného“ 
obrazu.

Na místo aplikace Fotoaparát můžete využít jednu z mnoha placených či neplacených variant, kterým se 
věnujeme na dalších stránkách.

Tip: Své fotografie a videa najdete v Galerii.
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Chytré telefony MultiPhone dokáží elegantně nahradit váš mobilní hudební přehrávač vlastním systé-
mem, který splňuje vysoké požadavky na kvalitu hudby a snadné ovládání. Do paměti telefonu nebo na ex-
terní SD kartu můžete nahrát vlastní hudební sbírku a vychutnat si jí kdekoliv – nejen za pochodu, ale napří-
klad také při řízení auta na autorádiu. 

Po ťuknutí na ikonu Hudba se spustí aplikace, která automaticky načte hudební skladby uložené na tele-
fonu v adresáři Music. Právě do tohoto adresáře můžete kopírovat své hudební soubory po spojení telefonu 
s počítačem. MultiPhone podporuje běžné hudební formáty, nebudete tedy mít problém s přehráváním své 
databáze.

Poznámka: Služba Google Play pro nakupování hudby není v České republice dostupná.

V aplikaci Hudba můžete přecházet přes záložky v horní navigační liště mezi tříděním hudby podle inter-
pretů, názvu alb anebo si nechat abecedně seřadit všechny skladby. Po ťuknutí na tlačítko Nabídka můžete 
spustit náhodné přehrávání anebo upravit kvalitu zvuku v softwarovém ekvalizéru.

1717. Hudba
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Tip: V obchodě Play můžete získat i další přehrávače hudby, například Winamp, Fusion anebo Poweramp 
Music Player.

Na místo aplikace Hudba můžete využít jednu z mnoha placených či neplacených variant, kterým se 
věnujeme na dalších stránkách.

multiPhone v autě

MultiPhone můžete spojit s autorádiem, které podporujete komunikaci přes technologii Bluetooth. 
Zařízení spárujete v Nastavení pod položkou Bluetooth. Touto akcí také aktivujete hands free mód pro 
telefonování během řízení. Nezapomínejte prosím, že vaše autorádio musí podporovat technologii Blue-
tooth. Telefon s autorádiem můžete propojit též speciálním kabelem se standardními 3,5 mm konektory 
na obou stranách.
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Co je to obchod Play? V první řadě jde o otázku s výbornou odpovědí: v obchodě Play můžete nakupo-
vat nebo zdarma stahovat nové aplikace pro vylepšení práce s telefony MultiPhone. V obchodě Play najdete 
širokou nabídku aplikací pro optimalizaci pracovních postupů a plánování až po aplikace pro lepší správu 
telefonu, přehrávání multimédií anebo herní zábavu.

Tip: Doporučujeme stahovat větší aplikace na bezdrátovém připojení Wi-Fi, aby nedocházelo k vyčerpání 
datového limitu u vašeho mobilního operátora.

Brány Play se před vámi otevřou klepnutím na ikonu Obchod Play. Aplikace jsou seřazené na několika 
stránkách podle výběrů editorů Play a popularity mezi uživateli. Stačí jen ťuknout na aplikaci, která vás zajímá 
a dozvíte se víc o jejích možnostech. 

Upozornění: Rozhraní obchodu Play je lokalizováno do českého jazyka, popisy jednotlivých aplikací však mo-
hou být v angličtině. 

Bude vám aplikace vyhovovat? Na tuto otázku nejlépe zodpoví samotný popis aplikace a uživatelské 
hodnocení a recenze, které se nacházejí přímo na kartě aplikace. Pomocí ohodnocení hvězdičkami či struč-
ného textu pomáháte i vy ostatním majitelům telefonů se systémem Android najít správnou aplikaci. 

Tip: Do obchodu Play můžete vstoupit i přes adresu play.google.com na domácím počítači.

1818. obchod Google Play
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Jak zacházet s obchodem Play

Na úvodní obrazovce najdete výběr aplikací podle editorů služby Play. Jde o takové aplikace, které získá-
vají od uživatelů vysoké hodnocení nebo jsou editory označené jako vynikající. 

Posunutím obrazovky doleva otevřete přehled kategorií. Aplikace jsou zde roztříděné podle druhu pou-
žití a tématiky.

Pohybem obrazovky doprava se zobrazí žebříček nejoblíbenějších placených aplikací. Dalším posunutím 
doprava najdete nejoblíbenější zdarma šířené aplikace a dalším pohybem doprava ostatní žebříčky. Pomocí 
žebříčků lehce najdete aplikace, které pro vás mohou být těmi pravými. 

Tip: Po stisknutí tlačítka Nabídka můžete v Nastavení zapnout možnost automatické aktualizace nainstalo-
vaných aplikací anebo omezit nabídku nabízených aplikací několika filtry či zámkem PIN (vhodné zejména 
v případě kdy MultiPhone využívají děti).

Po ťuknutí na instalaci aplikace budete vyzváni k souhlasu s licenčními podmínkami. Aplikace se začne 
instalovat teprve poté. Během instalace můžete pokračovat v prohlížení obchodu, po dokončení najdete apli-
kaci buď na jedné z ploch MultiPhone (podle toho, kde je volná pozice) anebo v seznamu aplikací a widgetů.

ochrana nákupů v obchodě Play

Obchod Play je provázaný s vaším účtem Google a všechny provedené nákupy jsou automaticky 
zaneseny do vašeho soukromého profilu. Při přechodu na jiný telefon se systémem Android anebo na-
vrácení MultiPhone do továrního nastavení stačí přihlásit se ke službám Google a již zakoupené aplikace 
zdarma nainstalovat.
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Výběr aplikací

Nemá cenu zavírat oči před skutečností, že člověk je tvor hravý. A právě na MultiPhone se systémem 
Android můžete probudit svojí touhu stát se rytířem, závodníkem anebo stavitelem světů. Na vašem Mul-
tiPhone je předinstalována celosvětově populární hra Angry Birds od společnosti Rovio, ve které poznáte 
výhody, jaké sebou nese dotykové ovládání při hraní. Nezůstávejte ale pouze u Angry Birds! Nabídka titulů 
v obchodě Play je početná a pestrá. Výkon přístroje umožňuje zobrazovat jak detailní dvourozměrnou grafiku 
tak trojrozměrné modely. Zkuste začít prozkoumávat hry na MultiPhone třeba s jedním z následujících titulů.

temple run 2

Série Temple Run od studia Imangi patří mezi nejoblíbenější hry pro systém Android. V roli dobrodruha 
v bludišti zavěšeném v oblacích musíte ukrást zlatou sošku a utíkat před monstrem, které jí střeží. Po cestě 
sbíráte nakloněním telefonu doprava nebo doleva peníze a rychlým přejetím přes displej zahýbáte doprava, 
doleva a skáčete přes propasti a další překážky. Temple Run 2 nemá žádný konec – útěk končí vždy smrtí hr-
diny a atraktivita titulu je dána neustálou snahou o dosahování co nejvyšších výsledků. Podobně jako řada 
jiných her je i Temple Run 2 šířen zdarma s volitelnou možností dokupování vylepšení hrdiny za herní anebo 
reálné peníze. Pakliže vás hraní osloví, můžete zkusit již placenou variantu Temple Run: Oz, která vznikla 
spoluprací studia Imangi a společnosti Disney anebo podobně laděnou Subway Surfers či dvourozměrnou 
skákačku Rayman Jungle Run.

ii. Hry
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dead trigger

Civilizace se zhroutila. Globální ekonomika přestala fungovat. Peníze ztratily svůj smysl. Lidé se vzbouřili 
proti zkorumpovaným politikům. A do toho všechno přišly zombie. Takový je svět hry Dead Trigger, která je 
vlajkovou lodí grafické kvality pro zařízení Android. V roli přežívajícího se budete probojovávat skrz zástupy 
nepřátel a užívat si detailní grafické zpracování, kvůli kterému hra nepřestane být ani na chvíli zajímavá. 
K dispozici je řada zbraní od motorové pily až ke kulometu a nechybí ani speciality, jako je zbraň zvětšující 
hlavy nepřátel. Dead Trigger podporuje cloudové ukládání pozice, tím pádem můžete hru kontinuálně hrát 
na několika zařízeních se systémem Android. Bez zajímavosti není, že hra je dostupná v obchodě Play zdarma 
a stojí za ní české studio Madfingers. Titul je náročný na hardware, rychlost nahrávání se tedy u různých typů 
telefonů liší.

Zen Pinball Hd

Baví vás pinkání kovovými kuličkami na detailních herních stolech plných překvapení? Pak je Zen Pinball 
od studia Zen tím pravým pro vás. Hra simuluje zážitek z hraní klasického pinballu a její ovládání je natolik 
intuitivní, že vám přejde okamžitě do prstů. Kvalitní 3D grafika s neonovými prvky a stylové zvuky dokonale 
doplňují herní zážitek. Zahrát si můžete na stolech s motivy vydavatelství Marvel, Hvězdných válek a na řadě 
dalších. K dispozici je jak hra pro jednoho hráče, tak střídání hráčů na jednom telefonu a zapisování do glo-
bálního žebříčku všech hráčů. Zen Pinball HD je distribuován zdarma se začátečnickým stolem, ostatní si 
pak musíte dokupovat přímo přes odkazy na obchod Play umístěné ve hře. V případě, že vás zaujímá pouze 
tématika Hvězdných válek, vydalo studio Zen nedávno i specializovanou verzi svého pinballu nazvanou Star 
Wars Pinball (39,- Kč).
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Samotná aplikace Fotoaparát představuje silný nástroj pro focení a natáčení videí. K dispozici jsou i de-
sítky dalších, které mají příjemné ovládání a zjednodušují práci s barevnými filtry a rychlými úpravami foto-
grafií před uložením do alba nebo zveřejněním na internetu. Do aplikací také můžete importovat fotografie 
uložené ve fotoalbu telefonu. Tyto aplikace vám dávají kreativní svobodu při digitálním „vyvolávání“ fotogra-
fie a dokáží také inteligentně organizovat fotoalba nebo nahrávat fotografie přímo do zvolených komunitních 
sítí jako je Facebook, Twitter nebo specializované služby Picassa, Flickr či Instagram. Při fotografování platí 
pravidlo, že žádná aplikace neumí všechno a vyplatí se jejich síly kombinovat dohromady. Zkuste třeba jednu 
z následujících.

Pixl express

Pixl Express od zkušené společnosti Autodesk přináší na váš MultiPhone hotovou fotografickou labo-
ratoř. Vyfocenou anebo importovanou fotografii můžete rychle upravit jedním ze šesti set vizuálních filtrů. 
Jedním ťuknutím upravíte intenzitu barev, kontrast, vyrovnáte expozici anebo se můžete pustit do složitěj-
ších operací, jako je například rozostření okrajů obrazu a řada dalších. Pixl Express je vhodným kandidátem 
na první aplikaci, se kterou budete objevovat tajemství mobilní fotografie, a ke které se i po delším čase bude 
vracet a využívat její bohaté možnosti. 

Výběr aplikací iiii. fotografování
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snapseed

Snapseed je určen pokročilejším uživatelům anebo těm, kteří chtějí dosáhnout ve svých fotografiích 
podobných výsledků jako při focení dedikovaným fotoaparátem. Studio Nik vám přináší nástroje pro úpravu 
jasu, kontrastu, vyvážení bílé barvy a dalších parametrů, které na první pohled nepatrně, ale v závěru výrazně 
ovlivňují dojem z obrázku. Snapseed nabízí nezvyklé vloádání na základě jednoduchých gest, které zvyšují 
přesnost prováděných operací a dělají z editačních prací téměř herní zábavu. Po úpravě můžete fotografii 
sdílet přímo z aplikace do sociálních sítích.

Photo Grid – Collage maker

Kdo žije v domnění, že jednou vyfocená a zeditovaná scéna je hotová, ten nezná možnosti aplikací 
na systému Android. Photo Grid je dobrým příkladem, protože umožňuje skládání koláží z více fotografií na-
jednou. Nezajímavý sled fotek z dovolené se díky tomu může stát atraktivním plakátem, na kterém nezvykle 
zkombinujete až devět fotografií a pošlete svým známým. V aplikaci najdete několik nástrojů, jak podobné 
koláže vytvářet a dokonce k nim můžete připojit informační nápisy, různé rámy a dodatečně fotografie zvět-
šovat či zmenšovat tak, aby se hodily do celkové kompozice. Pakliže chcete koláž vytvořit rychle, jsou k dis-
pozici šablony – jde to snadno a rychle!
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Na vašem telefonu se nachází předinstalovaný balík kancelářských nástrojů Office Suite 7, ve kterém 
najdete textový a tabulkový editor a nástroj pro vytváření prezentací. Pohodlně tak zvýšíte svojí produktivitu 
na cestách, ale nástrojů pro optimalizování pracovního i soukromého času existuje mnohem více. Zejména 
v dnešní době, kdy se na nás impulzy a nové informace valí ze všech stran je dobré využít systémy, které nám 
technologie nabízí k organizaci nových dat. Následující aplikace jsou jen prvním krůčkem do světa větší osob-
ní produktivity. Další aplikace naleznete v obchodě Play.

evernote

Snad každý si potřebuje občas něco poznamenat do notýsku – důležité telefonní číslo, nápad na nový 
projekt nebo zajímavou adresu, kterou viděl v reklamě. EverNote notýsek nahrazuje přehlednou a jasně 
strukturovanou kartotékou, do které můžete vkládat i soubory a označovat je příslušnými tagy pro lepší 
vyhledávání. EverNote je cloudová služba, to znamená, že jakýkoliv zásah do kartotéky se synchronizuje 
s vaším účtem na vzdáleném serveru a informace se aktualizuje i na dalších zařízeních na kterých je aplikace 
nainstalována, například na domácím počítači. V základní verzi je aplikace dodávána zdarma. Pakliže chcete 
vyzkoušet alternativu, zadejte v obchodě Play do vyhledávání Google Keep a stáhněte si jednodušší variantu 
na EverNote od společnosti Google.

Výběr aplikací iiiiii. Aplikace: Produktivita
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Any.do

Máte pocit, že často zapomínáte na důležité věci? Potřebujete si naplánovat pochůzky na několik týdnů 
dopředu a být na ně včas upozorněni? Any.DO je jednou z mnoha aplikací, které vám pomohou s časovým 
plánováním práce, ale také třeba se seznamem věcí na nákup. Jednoduchý a čistý design aplikace podporuje 
rychlou orientaci mezi položkami a jejich odškrtávání. Aplikace opět funguje na cloudové technologii, tím-
pádem budou na všech zařízeních s její instalací aktuální údaje. Pakliže preferujete hravější verzi pro plnění 
seznamu úkolů, zkuste Task Hammer, ve které se stanete neohroženým rytířem, který je za plnění úkolů 
odměňován.

Google drive (disk Google)

Drive společnosti Google je na vašem MultiPhone automaticky nainstalován. Jde o extenzi cloudového 
úložiště, na které můžete nahrávat dokumenty a další soubory. V jakýkoliv okamžik jsou dostupné jak na Mul-
tiPhone, tak na libovolném počítači či zařízení s připojením na internet. Soubory na vzdáleném serveru může-
te otevřít a vzdáleně editovat a zároveň do nich můžete přizvat své přátele či kolegy a společně spolupracovat 
například na projektovém návrhu. Pouze pro sdílení (nikoliv úpravu) souborů přes cloudové úložiště slouží 
další aplikace, například DropBox anebo SugarSync. Nezapomeňte prosím, že pro poslední dvě služby se po-
třebujete zaregistrovat.
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Výběr aplikací v obchodě Play je téměř nekonečný. Každý den můžete objevovat řadu novinek a nachá-
zet tak svá oblíbená vývojářská studia anebo sledovat, jaké nové aplikace se připravují. Na závěr jsme pro vás 
připravili stručný seznam dalších zajímavých aplikací.

Be-on-roAd

Auto navigace od českých programátorů patří ke špičce ve svém segmentu. Namísto drahých mapových 
databází využívá aplikace katalogu OpenStreetMap, díky kterému není drahá – během prvních sedmi dní 
používání je dokonce zdarma. Najdete tu všechny obvyklé věci, od hlasové navigace (v češtině a slovenštině) 
přes inteligentní plánování trasy až po uložení trasy na externí SD kartu.

Další aplikace stejného druhu: Sygic, TomTom, Navigon

Výběr aplikací iViV. další zajímavé aplikace
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opera mobile

Internetový prohlížeč Chrome je na vašem telefonu připraven, ale to není důvod nevyzkoušet alterna-
tivu v podobě populárního prohlížeče Opera. Na první pohled se neliší od standardního prohlížeče, přitom 
však dokáže komprimovat přijímané informace a snížit tak datový průtok. 

Další aplikace stejného druhu: Firefox, Chrome

BsPlayer free

Pro pouštění videa doporučujeme přehrávač BSPlayer, který rozlišuje všechny běžné formáty videa a do-
káže přehrávat jak lokální soubory tak podporuje síťové streamování. Problém mu nedělají ani české titulky 
nebo videa s více zvukovými stopami.

Další aplikace stejného druhu: MXPlayer, Dice player, Mvideo player
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moon+ reader

Pro čtení elektronický knih a časopisů můžete využít řadu aplikací, například eReader Prestigio předin-
stalovaný na vašem telefonu. Moon+ je ale perfektně vybavenou a připravenou aplikací pro čtení jakéhokoliv 
textu. S pomocí řady funkcí si přizpůsobíte velikost, barvu či průsvitnost písma, a pak už můžete jen číst, číst 
a číst.

Další aplikace stejného druhu: Aldiko Book Reader, Cool Reader, Nomad Reader

total Commander

Oblíbený správce souborů ze systému Windows naleznete i v obchodě Play. Můžete přehledně a rychle 
manipulovat se soubory, vytvářet archivy a posílat soubory přes Bluetooth. Do aplikace můžete doinstalovat 
podporu pro řadu dalších funkcí, například pro FTP přenos.

Další aplikace stejného druhu: Root Explorer, SimpleCommander, File Expert Manager Explorer

Avast

Česká společnost Avast připravila pro systém Android speciální verzi svého slavného antivirového pro-
gramu, kterým zvýšíte bezpečnost svého telefonu. V případě krádeže telefonu je možné na dálku instruovat 
Avast, aby telefon zablokoval.

Další aplikace stejného druhu: Kaspersky Mobile Security, Dr.Web Anti-Virus Light, Lookout Security & 
Antivirus
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mé výdaje

Plně lokalizovaná aplikace vám pomůže udržet výdaje pod kontrolou. Jednotlivé nákupy můžete řadit 
podle druhu zboží a každý měsíc tak zjistit, za co nejvíce utrácíte. Cena aplikace je 20 Kč,-.

Naše brožura je sice u konce, ale váš život s telefonem Prestigio MultiPhone a systémem Android 
teprve začíná. Neváhejte tedy dál prozkoumávat, jaké možnosti vám spojení výkonného hardwaru 
a rychlého operačního systému nabízí. Svět Prestigio se na vás těší!


