
Vložení SIM karty do telefonu Nexus 6  
Důležité: Před vložením nebo vyjmutím SIM karty zařízení vypněte. Dejte pozor, abyste SIM kartu 
neohnuli nebo nepoškrábali a nevystavujte ji působení statické elektřiny, vody či prachu. SIM karty 
uchovejte z dosahu malých dětí.  
 
Než začnete telefon používat, je třeba vložit nano SIM kartu. Chcete-li zkontrolovat, zda je SIM 

karta v telefonu vložena, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na SIM karty.  

 

Držák SIM karty se nachází na horní straně telefonu vedle konektoru náhlavní soupravy. Tlačítko 

vysunutí je umístěno v dírce na pravé straně krytu držáku.  

 

SIM kartu vložíte takto: 

1. Vložte do dírky nástroj na vysunutí SIM karty, který byl dodán s telefonem.  

 
2. Opatrně na něj silou zatlačte, dokud držák nevyjede.  

 
3. Vyjměte držák a vložte do něj nano SIM kartu.  

 
4. Opatrně vraťte držák do slotu a jemně jej zasuňte zpět do telefonu.  

Quickstart Motorola Nexus 6  
 



Abyste mohli začít používat mobilní služby, možná bude zapotřebí telefon restartovat.  

 

Je možné, že později budete k servisním účelům potřebovat číslo IMEI telefonu. Toto číslo naleznete na 
držáku SIM karty. Doporučujeme číslo zapsat do rychlého průvodce nebo vyfotit štítek na krabici 
produktu.  
 

Nabíjení telefonu Nexus 6  

 
Baterie při vybalení nemusí být plně nabitá. Doporučujeme baterii co nejdříve plně nabít. Chcete-li 

zařízení nabít a zapnout, postupujte takto:  

 

1. Menší konec kabelu micro USB připojte do portu micro USB na spodní straně telefonu. Poté druhý 
konec připojte k nabíjecí jednotce a nabíjecí jednotku zapojte do zásuvky.  

 
 
2. Chcete-li telefon zapnout, stiskněte po dobu několika sekund tlačítko napájení na pravé straně.  

 

 

• Nabíjecí jednotka se liší podle země či regionu.  

• Používejte pouze nabíjecí jednotku a kabel micro USB, které byly dodány s telefonem Nexus 6. 
• Použitím jiné nabíjecí jednotky nebo kabelu můžete telefon poškodit.  

• Nejlepším zdrojem energie je nabíjecí jednotka, která byla dodána s telefonem. Jiné zdroje, například 
laptop, mohou fungovat hůře.  



• Telefon se nabíjí rychleji, když jej nepoužíváte.  

• Rozsah vstupního napětí mezi zásuvkou a touto nabíjecí jednotkou je 100–240 V (střídavý proud) a 
výstupní napětí nabíjecí jednotky je 5 V, 2 A (stejnosměrný proud).  

• Baterii nelze vyjmout. Nepokoušejte se telefon otevřít.  
 

Přední strana telefonu Nexus 6 

1. Šuplík na SIM kartu  

2. Sluchátko a reproduktor  

3. Konektor náhlavní soupravy.  

4. Přední fotoaparát  

5. Reproduktor  

6. Port USB  

  

 

 

 Zadní strana telefonu Nexus 6 

  

1. Kruhový blesk  

2. Zadní fotoaparát  

3. NFC  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Podrobnější informace o softwaru Nexus online  

 
https://support.google.com/nexus/#topic=3415518 

 

 


