
Základní funkce

Zapnutí telefonu

1. Držte tlačítko zapnutí dokud se 
nerozsvítí display#

2. Poté chvíli vyčkejte, než 
naběhne systém telefonu

Odemčení a uzamčení obrazovky

Odemčení

Zmáčkněte krátce tlačítko “zapnutí” a 
poté táhněte prstencem na displayi 
od středu doprava směrem ke 
znaku ,,odemčeného zámku”

Zamčení

Krátce zmáčkněte tlačítko ,,zapnutí”. 
Telefon tak přejde do režimu 
uzamčení.

Ovládací prvky

Menu: vyvolá nabídku menu

Home: přejde na základní 
obrazovku

Zpět: přejde zpět na 
poslední nabídku menu

Zkratky

Základní plocha

Po odemknutí obrazovky můžete klikat 
na ikony, které spouští jednotlivé 
aplikace, měnit pozadí plochy a 
nastavení, otevírat soubory. Také 
můžete pousount plochu do stran pro 

Gadgets na ploše

Gadgets jsou zkratkou pro 
jednotlivé aplikace, které můžete 
používat přímo na základní ploše 

Menu aplikací

Menu aplikací můžete spustit z 
“domácí” plochy poté co odemknete 
obrazovku.##
Spustit Aplikaci##
V menu aplikací jednoduše vyberte 

Panel upozornění

Naleznete jej na horní straně domácí 
obrazovky / menu. Ukazuje mobilní 
signál, stav baterie, nové zprávy a další 
upozornění.##
Kontrola panelu upozornění##
Jedním prstem přejeďte po displayi 
směrem z horní lišty panelu upozornění 
dolů.##
Rychlé menu##
Použitím dvou prstů a stejného pohybu 
jako když chcete vyvolat ,,kontrolu 
panelu upozornění” tedy: přejeďte 
dvěma prsty po displayi směrem z 
horní lišty panelu upozornění dolů. 
Můžete tak rychle ovládat zapnutí/
vypnutí WLAN, Bluetooth, GPS, a 
dalších podobných funkcí telefonu.#

Více základních funkcí

Vytáčení hovoru

Zmáčkněte ,,tlačítko s vyobrazením 
telefonního sluchátka” pro vyhledání 
kontaktu, nebo zadávání telefonního 
čísla. Pokud číslo potřebujete smazat 
nebo upravit zmáškněte ,,tlačítko 
křížek”.

Konec hovoru##
Pro ukončení hovoru 
zmáčkněte ,,tlačítko červeného 
sluchátka” během hovoru.#

Příchozí hovor##
Během příchozího hovoru, přejeďte 
prstem po dysplayi směrem od středu 
vyobrazené kružnice doprava k obrázku 
zeleného sluchátka#

Zprávy SMS##
Posílání zpráv##
1. Zvolte ,,zelenou ikonu vyobrazující 
chat” pro otevření aplikace zpráv.#
2. Klikněte na ,,šedou záložku se 
znakem +” pro vytvoření nové zprávy#
3. Klikněte na ,,šedou ikonu kontaktu 
se znakem +” pro přidání kontaktu 
adresáta.#
4. Klikněte na ,,zelený kruhový znak +” 
pro přidání obrázku, videa, etc.#
5. Klikněte na ,,šedou ikonu ve tvaru 
papirove šipky” pro odeslání poté co 

Nastavení telefonu##
1. V menu aplikací najděte ikonu 
s ,,ozubeným kolem” Stiskněte pro 
vstup do menu nastavení.#
Klikněte na ,,místní nabídku menu” pro 
vyvolání nabídky sysémového menu#
2. V ,,rychlém menu” klikněte na šedou 
ikonu ,,symbolizující tlačítko vypnutí” 
čímž přejdete do nastavení telefonu.#


