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Vložit kartu SIM
Vaše zařízení používá nano SIM kartu. Pokud nemáte kartu SIM nebo nemáte správný typ SIM karty, obraťte se na
svého poskytovatele služeb.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte větší SIM kartu, která byla řezána na menší velikost. Vaše zařízení nemusí rozpoznat
SIM kartu, nebo by se mohla SIM karta zaseknout, protože je silnější než karta nano SIM.
1. Uvolněte zásuvku SIM / microSD stisknutím špičky nástroje SIM (umístěného v krabici) do otvoru na pravé
straně přístroje. Pokud nemáte nástroj pro připojení karty SIM, který byl dodán s přístrojem, můžete také použít
sponku na papír.
VAROVÁNÍ! Nevkládejte nástroj SIM do otvoru umístěného v horní části zařízení, protože jde o mikrofon. Je-li
vložen, může dojít k poškození zařízení.

2. Vyjměte kartu SIM / microSD úplně a položte ji na rovný povrch.
3. Držte SIM kartu tak, aby kovové kontakty směřovaly od vás. Zarovnejte zářez na kartě SIM s výřezem v menší
části zásobníku.
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4. Vložte SIM kartu do zásobníku.

5. Zasuňte kartu SIM / microSD zpět do slotu.

Vložte paměťovou kartu
Chcete-li, aby se ukládaly snímky, videa, hudba a dokumenty, můžete vložit paměťovou kartu (karta microSD).
1. Uvolněte zásuvku SIM / microSD stisknutím špičky nástroje SIM pin (v krabici) do otvoru na pravé straně zařízení.
Pokud nemáte nástroj pro připojení karty SIM, který byl dodán s přístrojem, můžete také použít sponku na papír.
VAROVÁNÍ! Nevkládejte nástroj SIM do otvoru umístěného v horní části zařízení, protože jde o mikrofon. Je-li vložen,
může dojít k poškození zařízení.
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2. Vyjměte kartu SIM / microSD úplně a položte ji na rovný povrch.
3. Držte paměťovou kartu tak, aby kovové kontakty směřovaly od vás. Zarovnejte zářez na paměťové kartě s
výřezem ve větší části zásobníku.
4. Vložte paměťovou kartu do zásobníku.

5. Zasuňte kartu SIM / microSD zpět do slotu.
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Odstraňování problémů: Jak správně pečovat o můj telefon, aby odolal vodě
Přístroj může být poškozen, pokud do zařízení vnikne voda nebo prach. Postupujte podle těchto pokynů pečlivě,
abyste zabránili poškození zařízení:
• Zkontrolujte, zda je přihrádka SIM / microSD pevně zavřená.
• Zařízení neponořujte do vody delší než 1 metr a nechte ji ponořeno déle než 30 minut.
• Neponořujte zařízení k vodě pohybující se silou, jako jsou vlny oceánu nebo vodopády.
• Neotvírejte kartu SIM / microSD, pokud je zařízení ve vodě nebo na velmi vlhkých místech, jako jsou například
bazény nebo koupelny.
• Dotyková obrazovka a další funkce nemusí pracovat správně, pokud je zařízení používáno ve vodě.
• Pokud je přístroj ponořen do korozivní kapaliny, co nejdříve jej opláchněte čistou vodou.
POZNÁMKA: Jakékoli poškození telefonu způsobené vodou nebo jinou tekutinou znemožní vaši omezenou
záruku.

Zapněte nebo vypněte zařízení
Stiskněte a podržte tlačítko Zapnutí / Vypnutí (na pravé straně zařízení).
• Chcete-li přístroj vypnout, klepněte na možnost Vypnout.
• Chcete-li zařízení vypnout a znovu zapnout, klepněte na položku Restartovat.

Vypněte obrazovku
Stiskněte tlačítko Zapnutí / vypnutí (na pravé straně zařízení).
Chcete-li obrazovku znovu zapnout, stiskněte tlačítko
, stiskněte tlačítko Zapnutí / Vypnutí nebo dvakrát
klepněte na obrazovku.

Přesun mezi domácími obrazovkami
Můžete se pohybovat mezi domácími obrazovkami pomocí gesta na obrazovce.
Na obrazovce přejet prstem doleva nebo doprava.
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Navigační tlačítka
Bez ohledu na to, co děláte ve svém zařízení, se ve spodní části obrazovky objeví navigační
tlačítka. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na
.
• Chcete-li přejít na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko
.
• Chcete-li zobrazit nedávno otevřené aplikace a obrazovky, klepněte na tlačítko

.

Gesta dotykové obrazovky
Chvilku se naučíte společné gesta, kterou můžete použít na dotykové obrazovce.

Probuďte přístroj
Klepněte dvakrát na obrazovku.
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Vyberte položky
Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li vybrat položku, klepněte na ni. Pokud lze položku otevřít, otevře se.
• Chcete-li vybrat více položek, například fotografie, které chcete sdílet, nebo e-mailové zprávy, které chcete smazat,
klepněte na jednu položku a podržte ji. Klepněte na více položek. Chcete-li položku smazat, klepněte na ni znovu.

Posuňte nebo přesuňte položky
Posuňte prstem procházením seznamu nebo přesunem mezi položkami, například fotografiemi.

Zkontrolujte své oznámení
Nejnovější oznámení (například e-mailové zprávy a textové zprávy) můžete kdykoli zkontrolovat. Přejeďte prstem
dolů z horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit další upozornění, klepněte na oznámení a otevřete ji.
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Otevřete rychlé nastavení
Můžete otevřít rychlé nastavení pro zapnutí nebo vypnutí běžných nastavení, jako je Wi-Fi a režim letadla. Najděte
prstem dolů z horní části obrazovky jednou pomocí dvou prstů nebo dvakrát jedním prstem.

Použijte posuvník
Pokud se na obrazovce objeví posuvník, můžete procházet souborem, například písní nebo videem, nebo upravit
nastavení, například jas obrazovky.
Přetáhněte rukojeť posuvníku doprava nebo doleva.
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Zvětšení nebo zmenšení obrazu z obrazovky
Chcete-li něco vidět podrobněji, například fotografie nebo část mapy, můžete zvětšit obrázek. Chcete-li přiblížit,
posuňte dva prsty od sebe.

Chcete-li oddálit, posuňte dva prsty dohromady.
Tip: V některých případech můžete dvojitým klepnutím přiblížit nebo oddálit.

Aplikace, miniaplikace a odkazy
O aplikacech, miniaplikacech a odkazech
Po klepnutí na
domovskou obrazovku se otevře zásobník, kde máte přístup k nainstalovaným aplikacím a
widgetům a nastavíte zkratky.
• Karta Aplikace obsahuje kompletní seznam aplikací nainstalovaných v zařízení, včetně aplikací stažených v aplikaci
Google Play ™.
• Miniaplikace jsou jako miniaturní aplikace, s nimiž můžete často komunikovat na domovské obrazovce. Například
miniaplikace BBM zobrazuje malý pohled na vaše aktuální chaty. Záložka Záložky zobrazuje všechny webové stránky,
které jste označili jako záložky, takže je můžete otevřít přímo z domovské obrazovky.
• Klávesové zkratky vám pomohou vykonávat úkoly, které nejvíce vyděláte. Například pokud často píšete e-maily,
můžete nastavit e-mailovou zkratku. Klepnutím na zástupce se otevře e-mailový skladatel.
12
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Vyhledejte nainstalované aplikace, miniaplikace a odkazy
1. Na domovské obrazovce klepněte na
.
2. Do pole Vyhledávací aplikace, miniaplikace a odkazy zadejte hledaný výraz.

Přidejte na domovskou obrazovku aplikaci, miniaplikaci nebo odkaz
1. Na domovské obrazovce klepněte na

.

2. Klepněte na Aplikace, Miniaplikace nebo Odkazy.
3. Dotkněte se aplikace, miniaplikace nebo zástupce a podržte jej a potom uvolněte prst po zobrazení domovské obrazovky.
Po přidání zástupce na domovskou obrazovku můžete být vyzváni k nastavení zástupce. Pokud například přidáte
zástupce Kontakt, musíte klepnout na kontakt, na který chcete odeslat e-mail.

Seřaďte své aplikace
Aplikace můžete třídit v seznamu aplikací několika různými způsoby:
• Výchozí: Deset aplikací, které používáte nejvíce, se zobrazuje v horní části, následované abecedním seznamem aplikací.
Používáte-li v zařízení zařízení Android ™ for Work, vaše pracovní aplikace se zobrazí v dolní části seznamu.
• Abecední / Klasické: Vaše aplikace jsou seřazeny podle abecedy.
• Nejnovější: Aplikace, které jste naposledy nainstalovali, se zobrazují nahoře.
• Nejčastěji používaná: Aplikace, které nejvíce používáte, se zobrazují v horní části.
Chcete-li změnit způsob řazení vašich aplikací, postupujte takto:
1. Na domovské obrazovce klepněte na

.

2. Klepněte na rozevírací seznam, který se zobrazí v pravém horním rohu. Pokud jste nezměnili způsob řazení
vašich aplikací, vedle rozevíracího seznamu se zobrazí slovo Výchozí.
3. Klepněte na možnost třídění.

O vyskakovacích oknách miniaplikací
Pop-up widgety nebo vyskakovacie okná aplikací jsou přidruženy k aplikacím, které přidáte na domovskou
obrazovku. Když přidáte aplikaci obsahující rozbalovací odkaz, pod ikonou aplikace se zobrazí indikátor (
).
Pop-up widgety jsou užitečné, protože umožňují mít odkazy, které nezabezpečují místo na domovské obrazovce.

Zapněte miniaplikace
1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdnou oblast obrazovky a pak klepněte na položku
widgety.
2. Zapněte přepínač.

> Pop-up
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Otevřete miniaplikaci pro aplikaci
S vyskakovacími oknami můžete přistupovat k odkazum pro aplikaci, aniž byste ji měli mít na domovské obrazovce.
Je-li pro aplikaci k dispozici nějaký widget pop-up, pod ikonou aplikace se zobrazí indikátor (
).
Na domovské obrazovce přejet prstem nahoru nebo dolů na aplikaci, která má vyskakovací okno.

Změňte vyskakovací okno pro aplikaci

Pokud má aplikace více než jednu miniaplikaci k dispozici, při prvním posouvání nahoru nebo dolů na ikonu
aplikace zvolíte Widget kterýchcete nastavit jako miniaplikaci. Pop-up widget můžete kdykoli změnit.
1. Přejděte prstem nahoru nebo dolů na ikonu aplikace.
2. Klepněte na jednu miniaplikaci v pravém horním rohu widgetu klepnutím na
3. V seznamu dostupných widgetů klepněte na jiné widget.

.

Vypnout miniaplikace
Na domovské obrazovce proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li vypnout vyskakovací widget, přetáhněte prstem nahoru nebo dolů ikonu aplikace v pravém horním
rohu
widgetu pop-up widget.
• Chcete-li vypnout všechny miniaplikace, klepněte na prázdnou oblast obrazovky a podržte ji a pak klepněte na
položku
> Pop-up widgety a vypněte přepínač.

Přizpůsobení zařízení
Přečtěte si, jak si zařízení přizpůsobit a vytvořit jej jedinečně. Můžete například změnit vyzváněcí tón nebo nastavit
obrázek jako tapetu.
• Změňte nastavení zařízení
• Změňte vyzvánění
• Změňte tapetu
• Přidejte do seznamu rychlého vytáčení kontakt nebo číslo
• Přidejte na domovskou obrazovku aplikaci, miniaplikaci nebo odkaz
• Změňte velikost písma
• Změňte způsob zobrazování vašich nedávných aplikací a obrazovek
• Nastavte nebo změňte uzamčení obrazovky
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Telefon a hlas
Ikony telefonu
Počas hovoru
Ikony

Popis
Zobrazit číselnou klávesnici
Vypněte mikrofon
Tip: Můžete také stisknout tlačítko Komfort pro ztlumení mikrofonu.
Podržte hovor
Zavolejte další
Zapněte hlasitý odposlech
Sloučit hovory a spustit konferenční hovor
Rozdělit konferenční hovor na více hovorů

Odstraňování problémů: Kvalita zvuku hovorů je špatná
Ujistěte se, že je mikrofon, přijímač nebo reproduktor čistý a suchý, pokud byl přístroj ponořen do vody.
POZNÁMKA: Jakékoli poškození telefonu způsobené vodou nebo jinou tekutinou znemožní vaši
omezenou záruku.

Najděte si vlastní telefonní číslo
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > O telefonu> Stav> Stav SIM> Moje číslo.
Pokud se neobjeví, váš poskytovatel služeb pravděpodobně nezadal vaše telefonní číslo na vaši SIM kartu. Další
informace získáte od svého poskytovatele služeb.
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Změna vyzvánění
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Zvuk> vyzvánění telefonu.
3. Klepněte na vyzváněcí tón a pak klepněte na OK.
Tip: Chcete-li jako vyzvánění použít píseň nebo vlastní zvuk, přesuňte soubor .mp3, který chcete použít, do složky
Vyzváněcí tóny v přístroji. Možná budete muset nejprve nainstalovat aplikaci Správce souborů z obchodu Google
Play ™.

Telefonování
Zavolat
1. V aplikaci Telefon klepněte na
2. Zadejte číslo.
3. Klepněte na
.

.

Zavolejte na poslední číslo
1. V aplikaci Telefon klepněte na
.
2. Vedle jména nebo čísla klepněte na

.

Zavolejte kontakt
1. V aplikaci Telefon klepněte na
.
2. Klepněte na kontakt.
3. Klepněte na číslo, které chcete volat.
Tip: Chcete-li odeslat textovou zprávu kontaktu, klepněte na

.

Rychlá volba kontaktu
Další informace o rychlém vytáčení naleznete v části Přidání kontaktu nebo čísla do seznamu rychlého vytáčení.
1. V aplikaci Telefon klepněte na
2. Klepněte na kontakt rychlé volby.
16
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Zobrazte nebo skryjte své číslo při odchozích hovorech
Depending on your service provider, this feature might not be supported.

1. V aplikaci Telefon v pravém horním rohu obrazovky klepněte na
.
2. Klepněte na položky Nastavení> Hovory> Další nastavení> ID volajícího.
3. Klepněte na Zobrazit číslo nebo Skrýt číslo.

Zobrazte historii vašich hovorů
Můžete zobrazit minulé odchozí, příchozí a zmeškané hovory na obrazovce Historie.
1. V aplikaci Telefon v pravém horním rohu obrazovky klepněte na položku > Historie volání.
2. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li zobrazit podrobnosti konkrétního hovoru, klepněte na jméno nebo telefonní číslo a potom
klepněte na položku
Podrobnosti o volání.
• Chcete-li zobrazit zmeškané hovory, klepněte na Zmeškané.
• Chcete-li vymazat historii vašich hovorů, klepněte na tlačítko
> Vymazat historii hovorů> Vymazat.

Přijetí hovorů

Přijmout nebo odmítnout hovor
1. Pokud je vaše zařízení uzamčeno, stiskněte a podržte
.
• Chcete-li přijmout hovor, posuňte prst, dokud se neobjeví.
Uvolněte prst.
• Chcete-li odmítnout hovor, posuňte prst, dokud se neobjeví.
Uvolněte prst.
2. Pokud je vaše zařízení odemčeno, klepněte v oznámení o hovoru na odpověď nebo odmítnutí.

Odeslání rychlé odpovědi volajícímu
Můžete odeslat volajícímu krátkou textovou zprávu namísto příjmu příchozího hovoru. V závislosti na příjemci
rychlé odpovědi se mohou vztahovat další poplatky za textové zprávy.
Poznámka: Pokud je hovor od neznámého volajícího, neobjeví se možnost odeslání rychlé odpovědi.
1. Po přijetí příchozího hovoru přejděte prstem
a uvolněte prst.
2. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li odeslat výchozí zprávu, klepněte na zprávu.
• Chcete-li vytvořit novou zprávu, zadejte novou zprávu do řádku Zadat vlastní ... a pak klepněte na Odeslat.
Když odmítnete hovor a odešlete rychlou odpověď, volající je poslán do hlasové schránky. Pokud nemáte hlasovou
schránku, místo toho volající obdrží obsazovací signál.
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Změňte výchozí zprávy rychlé odpovědi
Můžete vytvořit vlastní zprávy rychlé odpovědi a nahradit dostupné výchozí hodnoty.
1. V aplikaci Telefon v pravém horním rohu obrazovky klepněte na položku > Nastavení> Rychlé odpovědi.
2. Klepněte na rychlou odpověď, kterou chcete změnit.
3. Zadejte novou zprávu.
4. Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li obnovit výchozí rychlé odpovědi, na obrazovce Upravit rychlé odpovědi klepněte na položku > Obnovit
výchozí aplikaci.

Vypněte vyzváněcí tón při přijetí hovoru
Pokud obdržíte hovor během zapnutí upozornění na zvuk nebo vibrace, můžete rychle vypnout vyzváněcí tón a zastavit
přístroj vibracím stisknutím tlačítka Hlasitost. Po zastavení vyzvánění můžete stále přijímat nebo odmítat hovor.

Přesměrujte hovor z headsetu do přístroje
Pokud máte k přístroji připojen headset Bluetooth, budou příchozí hovory automaticky přijímány na vašem headsetu.
Můžete ručně přesunout hovor zpět do zařízení.
1. Během hovoru klepněte na .
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li přesměrovat hovor do zařízení, klepněte na tlačítko Handset sluchátka.
• Chcete-li přesměrovat hovor do hlasitého telefonu přístroje, klepněte na položku Reproduktor.

Zabraňte tomu, aby hovory přicházely do náhlavní soupravy Bluetooth
Můžete odpojit náhlavní soupravu Bluetooth od aplikace Telefon tak, aby místo toho byla odeslána volání do vašeho
přístroje.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Bluetooth.
3. Vedle párovaného headsetu, který chcete odpojit, klepněte na
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Zvuk telefonu.

Podržte hovor
Během hovoru klepněte na

.

Chcete-li pokračovat v hovoru, klepněte znovu
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Blokování hovorů
Blokovat příchozí hovory
When you block calls, you won't receive calls or texts from the blocked phone numbers. Contact your service provider for
more information.

1. V aplikaci Telefon v pravém horním rohu obrazovky klepněte na položku > Nastavení> Blokování hovorů.
2. Klepněte na Přidat číslo, zadejte blokovací telefonní číslo, klepněte na položku Blokovat.
3. klepněte na tlačítko
> Odblokovat, chcete-li odstranit blokované číslo.

Zablokujte volajícího, který je ve vašem seznamu kontaktů
Ověřte, zda číslo, které chcete zablokovat, je uvedeno v aplikaci Kontakty.
1. V aplikaci Kontakty klepněte na kontakt.
2. Klepněte na tlačítko
>
.
3. Zaškrtněte políčko Všechny hovory do hlasové schránky.

Zablokujte volající, kteří nejsou kontakty
Pouze režim priorit lze použít k ignorování hovorů volajících, kteří nejsou kontakty. Telefon nebude vyzvánět, když
přijmete hovor od někoho, kdo není ve vašem seznamu kontaktů, ale přístroj vás stále informuje, že jste zmeškali hovor.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky jednou pomocí dvou prstů nebo dvakrát jedním prstem.
2. Klepněte na položku
> Pouze priorita.
3. Klepněte na Další nastavení> Povolení pouze povolit> Hovory> Pouze z kontaktů.
Poznámka: Ve výchozím nastavení platí pouze režim s prioritou po dobu jedné hodiny. Chcete-li změnit dobu
trvání, přesuňte prstem dolů z horní části obrazovky jednou pomocí dvou prstů nebo dvakrát jedním prstem.
Klepněte na položku
> Pouze priorita. Chcete-li prodloužit dobu, po kterou režim zůstane zapnutý, klepněte na
tlačítko nebo poklepejte, dokud tuto funkci nevypnete.

Omezte telefonní čísla, která můžete volat

Když nastavujete a používáte čísla pevného vytáčení, můžete volat a odesílat textové zprávy (SMS nebo MMS) pouze
na telefonní čísla, která přidáte do seznamu pevných čísel. Například pokud dáte zařízení svým dětem k použití,
můžete omezit telefonní čísla, která vaše dítě může volat. Chcete-li používat čísla pevného vytáčení, musí váš
poskytovatel služeb pro tuto funkci nastavit kartu SIM. V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být tato funkce
podporována.
1. V aplikaci Telefon v pravém horním rohu obrazovky klepněte na .
2. Klepněte na položky Nastavení> Hovory> Čísla pevné volby.
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3. Klepněte na položku Povolit FDN.
4. Zadejte bezpečnostní kód SIM, který vám poskytne provozovatel služby.
5. Klepněte na tlačítko OK.
6. Klepněte na seznam FDN> > Přidat kontakt.
7. Zadejte jméno a telefonní číslo.
8. Klepněte na Uložit.

Přidejte do seznamu rychlého vytáčení kontakt nebo číslo
Kontakty, které přidáte do seznamu rychlých vytáčení, se zobrazí na kartě v

aplikaci Telefon.

1. V aplikaci Telefon klepněte na .
2. Klepněte na obrázek nebo písmeno vedle jména kontaktu.
3. Klepněte na .

Odstraňte kontakt nebo číslo z vašeho seznamu rychlé volby
1. V aplikaci Telefon klepněte na .
2. Dotkněte se a podržte kontakt, který chcete odstranit.
3. Přetáhněte kontakt nad
Odebrat. Uvolněte prst.

Čekající hovor a přesměrování hovorů
Zapnutí nebo vypnutí čekajícího hovoru
V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

Nastavte přesměrování
V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být tato funkce k dispozici.
1. V aplikaci Telefon v pravém horním rohu obrazovky klepněte na .
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2. Klepněte na položky Nastavení> Hovory> Přesměrování hovorů.
3. Chcete-li změnit číslo, na které jsou přesměrovány hovory, klepněte na volbu přesměrování a zadejte číslo.

Zahájení konferenčního hovoru
1. Během hovoru uskutečněte nebo přijměte jiný hovor.
2. Chcete-li sloučit hovory, klepněte na
.

Přijměte druhé volání, když už máte hovor
Ověřte, zda je funkce čekajícího hovoru zapnuta.
1. Během hovoru a přijetí druhého hovoru proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li podržet první hovor a přijmout druhý hovor, klepněte na Udržet aktuální hovor.
• Chcete-li ukončit první hovor a přijmout druhý hovor, klepněte na Ukončit aktuální hovor.
2. Dotkněte se a podržte jej
, posuňte prst, dokud se neobjeví
, a potom uvolněte prst.
3. Chcete-li přepnout první hovor a druhý hovor, poklepejte na Podrženo.
4. Pro slučování obou hovorů a zahájení konferenčního hovoru klepněte na
.
Chcete-li do konferenčního hovoru přidat více lidí, opakujte kroky 1 a 2.

Během hovoru uskutečněte další hovor
Když uskutečňujete další hovor, když jste již ve volání, váš první hovor bude automaticky podržen.
1. Během hovoru klepněte na
.
2. Proveďte některou z následujících akcí:
• Použijte číselnou klávesnici pro zadání čísla.
Klepnutím na číselnou klávesnici přejděte na obrazovku Telefon. Klepněte na kontakt.
3. Chcete-li sloučit obě hovory a zahájit konferenční hovor, klepněte na .
Chcete-li do konferenčního hovoru přidat více lidí, opakujte kroky 1 až 3.

Odstranění lidí z konferenčního hovoru
1. Během konferenčního hovoru, chcete-li zobrazit účastníky konferenčního hovoru, klepněte na Spravovat
konferenční hovor.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li osobu odebrat z konferenčního hovoru a zavěsit, klepněte na
.
• Chcete-li osobu odebrat z konferenčního hovoru a nechat jej v samostatném hovoru, klepněte na
.
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LTE volání
Zapněte hlas v LTE a videohovor v LTE
Videohovory LTE a LTE poskytují hlasové a video hovory s vysokým rozlišením pomocí připojení 4G LTE. Chcete-li
použít videohovory LTE, musíte zapnout funkce Voice over LTE. V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být tato
funkce podporována. Další informace získáte od poskytovatele služeb.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na
.
3. V závislosti na dostupných možnostech klepněte na Více> Mobilní sítě> Nastavení IMS.
4. Zapněte přepínač videohovoru LTE nebo LTE

Proveďte videohovor LTE
Pokud poskytovatel služeb podporuje video volání LTE, můžete uskutečnit videohovor kontaktům, kteří mají tuto
funkci.
1. V aplikaci Telefon proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li vytočit číslo, klepněte na
a poté zadejte číslo.
• Chcete-li zavolat kontakt, klepněte
na a potom klepněte na kontakt.
• Chcete-li zavolat kontakt rychlého vytáčení, klepněte na
a potom klepněte na kontakt.
2. Klepněte na
Poznámka: V závislosti na poskytovateli služeb možná nebudete moci kontaktovat LTE přímo s kontaktem od
společnosti nebo
Namísto toho zavolejte kontakt a po připojení se klepnete na
> Video hovor.

Přepnout na hovor pouze pro hlas
Během videohovoru klepněte na

.

Chcete-li se vrátit k videohovoru, klepněte na

.

Přepněte mezi přední a zadní kamerou
Během videohovoru proveďte jednu z následujících akcí:
• Klepněte na

.

• Klepněte na tlačítko Přepnout fotoaparát.
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Podržte videohovor
Během videohovoru proveďte jednu z následujících akcí:
• Klepněte na .
• Klepněte na možnost Podržet hovor.

Sdílejte video jedním směrem
Během hlasového hovoru můžete sdílet video s kontaktem, s nímž mluvíte, pokud máte také funkci LTE pro
videohovory, ale kontakt nemusí s vámi sdílet video.
1. Během hlasového hovoru klepněte na
2. Klepněte na Jednosměrné video.

.

Přijměte videohovor LTE
• Chcete-li hovor přijmout jako videohovor, posuňte prst, dokud se neobjeví
.
• Chcete-li hovor přijmout jako hlasový hovor, posuňte prst, dokud se neobjeví
.

Volání pomocí Wi-Fi
Zapněte volání Wi-Fi
Přístroj může být schopen uskutečňovat a přijímat hovory přes sítě Wi-Fi, a to i v případě, že máte omezené nebo
žádné pokrytí mobilních sítí.V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována. Další
informace získáte od svého poskytovatele služeb.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko > Další> Nabídka volání Wi-Fi.
3. Zapněte přepínač volání Wi-Fi.
4. Chcete-li zjistit, kdy bude zařízení provádět volání Wi-Fi, zapněte stav volání Wi-Fi.
5. Klepněte na předvolby volání Wi-Fi> Předvolby připojení.
• Chcete-li používat síť Wi-Fi, i když máte mobilní signál, klepněte na Wi-Fi preferovanou.
• Nikdy nepoužívejte mobilní síť a používejte pouze síť Wi-Fi, klepněte pouze na Wi-Fi.
• Chcete-li pro hovory použít pouze síť Wi-Fi, pokud nemáte mobilní signál, klepněte na Preferovaná mobilní síť.
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Proveďte volání Wi-Fi
Ujistěte se, že se zobrazí
v horní části obrazovky.
1. V aplikaci Telefon klepněte na .
2. Zadejte číslo.
3. Klepněte na .

Hlasová schránka
Nastavte hlasovou schránku
V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
1. V aplikaci Telefon v pravém horním rohu obrazovky klepněte na .
2. Klepněte na položky Nastavení> Hovory> Hlasová schránka.
3. Chcete-li nastavit hlasovou schránku, klepněte na položku Nastavení a potom na číslo hlasové schránky.
4. Budete převedeni do hlasové schránky. Postupujte podle hlasových pokynů, chcete-li změnit pozdrav a nastavit heslo.
Chcete-li volat hlasovou schránku z aplikace Telefon, stiskněte a podržte tlačítko 1.

Vizuální hlasová schránka
Vizuální hlasová schránka je další způsob, jak zpřístupnit a spravovat hlasovou schránku. V aplikaci můžete vidět a
procházet zprávy ve vašem zařízení. Některé služby Vizuální hlasové schránky mohou také přepisovat vaše hlasové
zprávy do textu a posílat zprávy přes e-maily a SMS.
Poskytovatel služeb může mít na vašem zařízení nainstalovanou aplikaci Vizuální hlasová schránka nebo je k
dispozici ke stažení.

24

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce
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Stahování aplikací na Google PlayTM
1. Otevřete aplikaci obchodu Google Play ™.
2. V případě potřeby se přihlaste pomocí účtu Google ™.
3. Procházejte nebo vyhledejte aplikaci, kterou chcete stáhnout.
4. Klepněte na aplikaci a potom klepněte na položku Instalovat.

Uspořádání domovské obrazovky
Přemístěte aplikaci, miniaplikaci nebo odkaz
1. Dotkněte se a přidržte aplikaci, miniaplikaci nebo odkaz a přetáhněte ji na požadované místo.
2. Uvolněte prst.

Přesuňte aplikaci nebo zástupce do oblíbené složky
Zástupný panel se objeví v dolní části každé domovské obrazovky a umožňuje snadný přístup k vašim oblíbeným
aplikacím nebo zkratkám. Do oblíbených položek můžete přidat až čtyři aplikace nebo zkratky.
1. Pokud je oblíbený zásobník plný, dotkněte se a podržte jednu z aplikací nebo zkratek ze zásobníku a přemístěte
jej na domovskou obrazovku.
2. Dotkněte se přidržené aplikace nebo zástupce a přemístěte ji do oblíbené složky.

Přidejte domovskou obrazovku
Můžete přidat tolik domácích obrazovek, jak chcete uspořádat své aplikace, miniaplikace a odkazy.
1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte položku, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na pravý okraj
obrazovky.
2. Podržte položku v pravém okraji obrazovky, dokud se neobjeví další domovská obrazovka. V případě potřeby
pokračujte v držení položky, dokud se nezobrazí prázdná domovská obrazovka.
3. Uvolněte prst.
Tip: Chcete-li rychle zobrazit různé domovské obrazovky, klepněte na kruhy, které se zobrazují nad oblíbeným
zásobníkem, a pak posuňte prst doleva nebo doprava.
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Změňte výchozí domovskou obrazovku
Změňte domovskou obrazovku, která se zobrazí po zapnutí zařízení nebo stisknutí klávesy
.
Poznámka: Chcete-li otevřít výchozí domovskou obrazovku, budete muset dvakrát stisknout klávesu
1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdnou oblast na obrazovce.
2. Nad domovskou obrazovku, kterou chcete nastavit jako výchozí, klepněte na tlačítko
.

.

Odstraňte domovskou obrazovku
Pokud nepoužíváte jednu z vašich domovských obrazovek, můžete ji smazat. Pokud odstraníte výchozí domovskou
obrazovku, domovská obrazovka vpravo se stane výchozí domovskou obrazovkou.
Poznámka: Po odstranění domovské obrazovky je nelze obnovit.
1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdnou oblast obrazovky.
2. Dotkněte se a podržte úvodní obrazovku, kterou chcete odstranit, a přetáhněte ji na panel Odstranit v horní části
obrazovky.

Uspořádejte aplikace a odkazy
1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte aplikaci nebo zástupce.
2. Přetáhněte aplikaci nebo zástupce nad jinou aplikaci nebo zkratku, kterou chcete zahrnout do stejné složky.
3. Chcete-li pojmenovat složku, klepněte na složku. Klepněte na položku Nová složka a potom zadejte název.

Změňte způsob zobrazování nedávných aplikací a obrazovek
Jakmile klepnete na tlačítko
, zobrazí se pohled na dlažbu, pohled zdiva nebo zobrazení poznámek vašich
nedávných aplikací a obrazovek. Můžete změnit pohled na poznámky zobrazením podle vašich preferencí.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na ikonu
> Zobrazit> Aktuálně.
3. Vyberte zobrazení.

Odinstalujte aplikaci nebo odeberte aplikaci, miniaplikaci
nebo a zástupce z domovské obrazovky
Pokud aplikaci odinstalujete, aplikace již nebude ve vašem zařízení dostupná. Aplikaci musíte přeinstalovat, pokud
ji chcete použít. Některé vestavěné aplikace nelze odinstalovat; můžete tyto aplikace vypnout tak, aby se již
neobjevily
a abyste jim už nepřijímali oznámení.
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Pokud odeberete aplikaci z domovské obrazovky, aplikace je stále ve vašem zařízení nainstalována a můžete ji otevřít

Pomocí obchodu Google Play ™ můžete přeinstalovat aplikace, které odinstalujete. V obchodě Google Play ™
klepněte na položku
> Moje aplikace> Vše.
Můžete zapnout aplikace, které jste vypnuli v části
> Aplikace. V horní části obrazovky přejděte prstem do
kategorií, dokud se nezobrazí kategorie Zakázáno. Klepněte na aplikaci a potom klepněte na položku Povolit.

Zprávy
Použití zpráv
Výchozí aplikaci Zprávy můžete ve svém zařízení použít pro odesílání, přijímání a správu textových zpráv, včetně
zpráv SMS a MMS.

Pošli zprávu
1. V aplikaci Zprávy klepněte na

.

2. Do pole Komu zadejte číslo mobilního telefonu nebo začněte psát jméno kontaktu.
Tip: klepnutím na tlačítko

nebo

přepnete klávesnici.

3. Po zadání čísla mobilního telefonu klepněte na položku
.
4. Do pole Zadejte zprávu SMS zadejte zprávu a potom klepněte na položku
Tip: Emotiku můžete přidat klepnutím na pole zprávy

.

.

Odeslání multimediální zprávy
1. V aplikaci Zprávy klepněte na

.

2. Do pole Komu zadejte číslo mobilního telefonu nebo začněte psát jméno kontaktu.
Tip: klepnutím na tlačítko

nebo

přepnete klávesnici.

3. Po zadání čísla mobilního telefonu klepněte na položku
4. Klepněte

.

a připojte mediální soubor:

• Chcete-li připojit nálepku, klepněte na
• Chcete-li připojit obrázek, klepněte na

. Můžete také stáhnout další samolepky a připojit je.
. Chcete-li zobrazit zobrazení kamery na celou obrazovku, klepněte na

• Chcete-li připojit obrázek z knihovny, klepněte na

.
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• Chcete-li připojit zvukovou zprávu, kterou nahráváte, klepnutím na
nahrávejte zvuk.
• Chcete-li připojit svou polohu, klepněte na .
5. Klepnete na
.

položku a potom stisknutím a přidržením

Poznámka: Pokud zavřete obrazovku při psaní zprávy, uloží se jako koncept. Klepnutím na konverzaci můžete
pokračovat v psaní zprávy.

Odstranit zprávu
1. V aplikaci Zprávy stiskněte a podržte zprávu.
2. Klepněte na tlačítko > Odstranit.

Správa konverzací
1. V aplikaci Zprávy klepněte a přidržte konverzace, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí panel nástrojů.
2. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li archivovat konverzaci, klepněte na . Chcete-li archivovanou konverzaci vrátit do seznamu zpráv,
stiskněte a podržte tlačítko konverzace a potom klepněte na položku
.
• Chcete-li odstranit konverzaci, klepněte na .
• Chcete-li zapnout nebo vypnout oznámení, klepněte na tlačítko
nebo .
• Chcete-li přidat kontakt, klepněte na .
• Chcete-li blokovat číslo, klepněte na
.

Vyhledejte zprávy v aplikaci Zprávy

Aplikaci Zprávy můžete snadno prohledávat položky, například kontakt, telefonní číslo nebo zprávu.
1. V aplikaci Zprávy klepněte na
.
2. Do pole Hledat zadejte hledaný výraz nebo termíny.

O aplikaci Google ™ a Now on Tap

Aplikace Google ™ poskytuje užitečné informace, když ji potřebujete pomocí karet Google Now ™. Karty Google
Now ™ obsahují personalizované informace, jako jsou aktualizace počasí pro vaši polohu nebo pokyny k další
události vaší agendy.
Nyní klepnutím rozšiřujete funkce aplikace Google ™, abyste zobrazili relevantní informace na základě aplikace,
kterou používáte. Například pokud vy a váš přítel používáte BBM k projednání schůzky v restauraci, služba Now on
Tap může poskytnout kartu s hodnocením restaurace nebo pokyny do restaurace. Po nastavení karty Karty v
aplikaci Google ™ můžete stisknutím a přidržením klávesy
otevřít aplikaci Konec na klepnutí.
Další informace o aplikaci Google a Aktuálně klepnutí naleznete v nápovědě aplikace Google.

28

Aplikace a funkce

Uživatelská příručka

Hodiny
Nastavení budíku
Nastavte budík
1. V aplikaci Hodiny klepněte na .
•Chcete-li nastavit stávající budík, klepněte na čas zobrazený na budíku.
•Chcete-li vytvořit nový poplach, klepněte na .
2. Chcete-li nastavit čas buzení, klepněte na hodinu nebo minutu. Dotkněte se a přidržte kolečko a posuňte kolečko
do požadovaného času.
3. Klepněte na AM nebo PM.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření nebo odstranění budíku
V aplikaci Hodiny proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li vytvořit budík, v aplikaci Hodiny klepněte na tlačítko

>

.

• Chcete-li odstranit poplach, pod alarmem, který chcete smazat, klepněte na tlačítko

>

.

Tip: Do alarmů můžete přidat štítky, které vám pomohou zapamatovat si, proč je každý alarm určen.

Změňte vyzvánění budíku
1. V aplikaci Hodiny klepněte na

.

Nastavte budík na několik dní
1. V aplikaci Hodiny klepněte na
.
2. V případě poplachu klepněte na
.
3. Zaškrtněte políčko Opakovat. Dny, kdy je alarm nastaven tak, aby byl vypnutý, jsou označeny písmenem uvnitř
bílého kruhu.
4. Chcete-li přidat nebo odebrat den, klepněte na jeho písmeno.
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Nastavte délku odložení
Ve výchozím nastavení se alarm odpojí po dobu deseti minut.
1. V aplikaci Hodiny klepněte na položku
2. Posuňte prstem nahoru nebo dolů čísla.
3. Klepněte na čas.

> Nastavení> Délka odložení.

Nastavte čas ticha
Ve výchozím nastavení se alarm po 10 minutách ztlumí.
1. V aplikaci Hodiny klepněte na položku
2. Klepněte na tlačítko Ztlumit po.
3. Klepněte na čas.

> Nastavení.

Používejte stopky
1. V aplikaci Hodiny klepněte na Stopky

.

2. Chcete-li spustit stopky, klepněte na
.
• Chcete-li zastavit stopky, klepněte na
.
• Chcete-li zastavit stopky po pozastavení, klepněte znovu na tlačítko
• Chcete-li přidat kolo, klepněte na kolečko.
• Chcete-li resetovat stopky, klepněte na tlačítko Reset.

.

Nastavte časovač
1. V aplikaci Hodiny klepněte na položku Časovač
.
2. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách. Například pokud chcete nastavit hodinový časovač, zadejte 1 00 00.
3. Chcete-li spustit časovač, klepněte na
.
Můžete nastavit více než jen nastavit časovač:
• Chcete-li do běžícího časovače přidat další minutu, klepněte na + 1:00.
• Chcete-li nastavit jiný časovač, klepněte na tlačítko Přidat časovač.
• Chcete-li resetovat časovač, klepněte na tlačítko
a potom klepněte na tlačítko reset.
• Chcete-li vymazat časovač, klepněte na tlačítko Smazat.
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Nastavte domácí časové pásmo
1. V aplikaci Hodiny klepněte na položku > Nastavení.
2. Klepněte na položku Domácí časové pásmo.
3. Klepněte na časové pásmo.
Tip: Pokud chcete, aby se hodiny automaticky aktualizovaly na časové pásmo vaší aktuální polohy, když jste na
cestách, zapněte automatický spínač hodin domova.

Zobrazte čas pro další místa

Můžete zobrazit čas pro více míst na obrazovce s hodinami.
1. V aplikaci Hodiny klepněte na
.
2. Klepněte na
.
3. Klepněte na umístění, která se má zobrazit na obrazovce s hodinami.
4. Klepněte na
.

Odstraňte umístění z obrazovky s hodinami
1. V aplikaci Hodiny klepněte na
.
2. Zaškrtněte políčko vedle umístění, které chcete odstranit.
3. Klepněte na .

Přepněte do nočního režimu
Můžete ztmavit obrazovku a nechat čas zobrazovat jako noční hodiny přepnutím do nočního režimu.
1. V aplikaci Hodiny klepněte na položku > Spořič obrazovky.
2. Klepnutím na libovolné místo na obrazovce s hodinami uvolněte režim šetřiče obrazovky.

Změňte styl hodin
Chcete-li zobrazit hodiny v digitálním nebo analogovém formátu, klepněte v aplikaci
Nastavení> Styl> Analog nebo Digitální.

Hodiny na položku>
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Hledání zařízení BlackBerry®
Vyhledávání v zařízení
Pomocí aplikace Vyhledávání zařízení BlackBerry můžete vyhledávat v zařízení soubory, aplikace, nápovědu a další.
Můžete také zadat příkaz Rychlé akce do vyhledávacího pole a rychle provést úkol.
V aplikaci Vyhledávání zařízení BlackBerry zadejte vyhledávací dotaz nebo příkaz Rychlé akce.

Změňte vyhledávací kategorie
Chcete-li vyhledat konkrétní typ souboru, můžete zadat kategorie, které chcete zahrnout do vyhledávání. Pokud
například hledáte skladbu, můžete vymazat všechny kategorie kromě Hudby.
1. V aplikaci Vyhledávání zařízení BlackBerry klepněte na položku > Nastavení> Kategorie vyhledávání.
2. Chcete-li zvolit, které kategorie se mají zahrnout do vyhledávání, zapněte nebo vypněte přepínač.
3. Klepněte na
.
Tip: Kategorie rozšířeného vyhledávání vyhledává výsledky Internetu, aplikace cloud (například Google Drive ™ a
Google Play ™), další aplikace ve vašem zařízení a další. Chcete-li vyhledat pouze data v zařízení, vypněte přepínač
rozšířeného vyhledávání.

Využijte více výsledků vyhledávání
Můžete provádět různé akce s položkami ve výsledcích vyhledávání přímo na obrazovce výsledků vyhledávání.
Akce, které máte k dispozici, závisí na typu položky. Pokud je například některý z výsledků vyhledávání aplikace,
můžete ji otevřít přímo z obrazovky výsledků vyhledávání.
1. Klepněte na výsledek vyhledávání.
2. V případě potřeby klepněte na akci.

Zastavte ukládání historie vyhledávání
Zařízení ve výchozím nastavení uchovává posledních 20 výsledků vyhledávání, které jste navštívili, pro rychlou
orientaci a opětovné použití. Pokud nechcete uložit výsledky vyhledávání, můžete tuto funkci vypnout.

Tip: Chcete-li odstranit jednotlivé výsledky vyhledávání, přejděte prstem vlevo nebo vpravo na výsledek. Chcete-li
trvale vymazat celou historii vyhledávání, klepněte na tlačítko > Nastavení> Vymazat historii vyhledávání.
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Rychle provádějte úlohy pomocí okamžitých akcí
Okamžité akce jsou zkratky, které vám umožňují rychle provádět úkoly.
Poznámka: Okamžité akce používají jazyk zadaný v přístroji.
1. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz.
2. Z výsledků klikněte na nabídku sloupců Okamžité akce.

Zavolat
Můžete volat na kontakt nebo vytočit telefonní číslo přímo z vyhledávacího pole.
Zadejte telefon, vytáčet nebo zavolat a poté volbou Volat a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo.

Poslat email

Zadejte e-mail nebo poštu a vyberte možnost Odeslat e-mail a zadejte e-mailovou adresu.

Pošli zprávu

Zadejte buď sms, zprávu, zprávu nebo text a poté vyberte Odeslat textovou zprávu a zadejte jméno kontaktu nebo
telefonní číslo.

Přehrávat hudbu
Zadejte přehrávání, vyberte možnost Přehrát hudbu nebo YouTube a poté zadejte název skladby, jméno interpreta
nebo název alba.

Dostat směr
Zadejte mapu a vyberte možnost Získat trasu a zadejte název firmy nebo adresu.

Vytvořte si poznámku
Zadejte poznámku nebo poznámku a vyberte možnost Vytvořit poznámku nebo Poznámky, chcete-li zadat název
poznámky nebo zobrazit seznam poznámek.

Vytvořte úkol

Zadejte úkol a potom vyberte možnost Vytvořit úlohu nebo Úkoly, chcete-li zadat název nebo zobrazit seznam
úkolů.

Odstraňování potíží: Vyhledávání zařízení BlackBerry
Nelze najít e-mail pomocí aplikace BlackBerry hledání zařizení
Aplikace Vyhledávání zařízení BlackBerry vyhledává pouze e-mail, který je v Hubě BlackBerry®. Chcete-li se
dozvědět, jak přidat do služby BlackBerry Hub e-mailové účty, přečtěte si nápovědu k aplikaci BlackBerry Hub.
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Služby určení polohy a Mapy Google
O službách určování polohy
Službu určování polohy můžete zapnout tak, aby aplikace a služby založené na poloze, například Google Maps ™,
mohly najít vaši polohu. Aplikace založené na umístění mohou využívat technologii GPS a další informace o poloze,
aby vám poskytly informace, jako například pokyny k jízdě.
Na obrazovce Nastavení polohy můžete také vidět aplikace, které používají služby určování polohy. Pokud se
rozhodnete, že nechcete, aby aplikace věděla o vaší poloze, můžete pro tuto aplikaci vypnout oprávnění k umístění.
Další informace o zapnutí nebo vypnutí oprávnění aplikace naleznete v nápovědě k zabezpečení.

Zapněte nebo vypněte služby určování polohy
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na ikonu
> Umístění.
3. V horní části obrazovky zapněte nebo vypněte spínač.

Změňte režimy umístění
S režimy určování polohy můžete nastavit, jak přesně zařízení detekuje vaši polohu. Můžete si vybrat z následujících
režimů umístění:
• Vysoká přesnost: Využívá GPS, sítě Wi-Fi, mobilní sítě a služby Google ™ pro lokalizaci polohy.
• Úspora baterií: Využíváte sítě Wi-Fi, mobilní sítě a služby určování polohy Google ™, abyste zjistili své místo a
zároveň šetřili životnost baterie.
• Pouze zařízení: Použije GPS pouze k vyhledání polohy. Tento režim může mít více času, než je režim
akumulátoru, a nemusí být tak rychlý jako režim s vysokou přesností.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na možnost
> Umístění> Režim.
3. Klepněte na volbu.

Zapněte nebo vypněte Historii polohy
Historie polohy je služba Google ™, která vytváří soukromou mapu toho, kam jdete s přístrojem, a pomocí mapy
vám poskytne užitečné informace, jako jsou předpovědi týkající se dojíždění a další relevantní výsledky vyhledávání.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Umístění> Historie polohy Google.
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3. V případě potřeby přidejte účet Google ™.
4. V horní části obrazovky zapněte nebo vypněte přepínač.

O aplikaci Google Mapy ™
Služba Google Mapy ™ vám pomáhá nalézt podniky, restaurace a další zajímavá místa a může vám poskytnout
podrobné pokyny k cíli.

Najděte nápovědu pro aplikaci Google Maps ™
Proveďte jeden z následujících úkonů:

• V aplikaci Google Maps ™ klepněte na položku
> Help (Nápověda).
• Navštivte centrum nápovědy Mapy pro mobily na adrese support.google.com/gmm/android.

Google Chrome ™ a soubory ke stažení
Najděte nápovědu pro Google Chrome ™
Přejděte do Centra nápovědy Chrome for Android nebo v aplikaci Google Chrome ™ klepněte na položku
Nápověda a zpětná vazba.

>

Stahování

Pomocí aplikace Ke stažení můžete spravovat soubory, které stahujete z e-mailu, zprávy BBM, hangouty, Google
Chrome ™ a další. Streamová hudba a videa se v aplikaci Stažení neobjeví.

Stahování ikon
Ikony

Popis
Odstranění staženého souboru
Sdílejte stažený soubor
Zobrazit velikost souboru
Seřadit soubory podle jména nebo podle data
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Tisk
Tiskněte z přístroje

Můžete vytisknout webové stránky, fotografie, dokumenty a další položky z přístroje pomocí kompatibilních
tiskáren a tiskáren podporujících technologii Wi-Fi nebo tiskárny připojených k počítači. Ne všechny aplikace
podporují tisk.

1. V aplikaci klepněte na položku > Tisk. V závislosti na aplikaci se tato možnost může objevit na jiném místě
nebo může být nazvána něčím jiným, jako je sdílení a export.
2. Klepněte na horní část obrazovky a potom klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít.
3. Klepněte na
.
Poznámka: Před tiskem může být nutné nainstalovat tiskovou službu a přidat tiskárnu.

Nainstalujte tiskovou službu
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Tisk.
3. Klepněte na položku Přidat službu.
4. Klepněte na službu, která je kompatibilní s vaší tiskárnou, a potom klepněte na položku Instalovat. Chcete-li
najít kompatibilní službu, najděte bezdrátovou síť tiskárny nebo si přečtěte její uživatelskou příručku.
5. Klepněte dvakrát
6. Klepněte na službu tiskárny, kterou jste právě nainstalovali. Pokud služba není uvedena, přejet prstem dolů z
horní části obrazovky a potom klepnutím na oznámení nově nainstalované služby tiskárny.
7. Zapněte přepínač této služby a potom klepněte na tlačítko OK. Počkejte, až služba nalezne tiskárny automaticky.

Přidejte tiskárnu
Ve většině případů po instalaci služby tiskárny zařízení vyhledá vaši tiskárnu automaticky. Pokud vaše zařízení
nemůže najít tiskárnu, můžete jej přidat ručně.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Tisk.
3. Klepněte na službu tiskárny pro tiskárnu, kterou chcete použít. Pokud je služba tiskárny vypnuta, zapněte ji.
4. Klepněte na Přidat tiskárnu.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
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Tisk pomocí služby Google Cloud Print ™
Pomocí aplikace Google Cloud Print ™ můžete tisknout ze zařízení na tiskárnu s technologií Cloud Ready nebo na
kteroukoli tiskárnu, která je připojena k počítači.
Chcete-li tisknout na tiskárnu, která není Cloud Ready, musíte také provést následující kroky.
• Ujistěte se, že je v počítači nainstalován prohlížeč Google Chrome ™ a poté se přihlaste na stejný účet Google ™,
který používáte ve svém zařízení.
• Při tisku zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.
Další informace o nastavení a používání služby Google Cloud Print ™ najdete na adrese https://support.google.com/
cloudprint/.
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Nastavení
Změňte nastavení zařízení
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky jednou pomocí dvou prstů nebo dvakrát jedním prstem.
2. Klepněte na nastavení nebo, pro zobrazení dalších nastavení klepněte na
.
Tip: Chcete-li rychle najít nastavení, klepněte na položku
a potom zadejte požadované nastavení.

Přizpůsobte nabídku rychlých nastavení
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky jednou pomocí dvou prstů nebo dvakrát jedním prstem.
2. Klepněte na
.
3. Přetáhněte ikonu nastavení do jiné polohy a potom uvolněte prst.
4. Klepnutím na tlačítko > Obnovit použijte výchozí rychlé nastavení.

Oznámení
Správa oznámení
Oznámení vám oznamují nové zprávy, události v kalendáři, aktualizace aplikací a další. Po obdržení upozornění se v
levém horním rohu obrazovky zobrazí indikátor.

Zkontrolujte a otevřete nejnovější oznámení
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. V případě potřeby zatáhněte dolů a zobrazte další upozornění.
3. Klepnutím na oznámení jej otevřete.

Blokování nebo upřednostnění oznámení
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Dotkněte se a podržte oznámení.
3. Klepněte na jednu z položek Zobrazit oznámení tiše, Blokovat všechna oznámení, Nezastavovat nebo blokovat.
4. Klepněte na Hotovo.
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Zrušit oznámení
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Přejděte prstem doleva nebo doprava na oznámení.
Poznámka: Chcete-li zrušit všechna oznámení najednou, klepněte na Vymazat vše.

Změňte hlasitost oznámení
Můžete rychle přistupovat k posuvníkům hlasitosti pro upozornění, média a alarmy, když stisknete tlačítko
Zesvětlení / snížení hlasitosti a pak klepnete na
. Hlasitost můžete také upravit na obrazovce nastavení zařízení.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Zvuk.
3. Přetáhněte libovolné posuvníky doprava nebo doleva.

Změňte zvuky oznámení
Poznámka: Chcete-li změnit oznámení zvuků a nastavení vibrací pro konkrétní aplikaci, podívejte se na obrazovku
Nastavení v aplikaci. Chcete-li například vypnout zvuky oznámení pro nové e-maily, otevřete aplikaci BlackBerry
Hub, otevřete obrazovku Nastavení a změňte nastavení oznámení pro váš e-mailový účet.

Změňte výchozí zvuky upozornění
Výchozí zvuk platí pouze pro aplikace, které jsou nastaveny jako výchozí.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Zvuk> Výchozí upozorňovací vyzváněcí tón.
3. Klepněte na zvukový signál.
4. Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuky funkcí, jako je uzamčení obrazovky nebo klávesnice, klepněte na Další zvuky.
Zapněte nebo vypněte kterýkoli ze spínačů.

Přidejte vlastní zvuk oznámení
Poznámka: Pokud vaše zařízení používá systém Android for Work, nemůžete zvolit vlastní zvuk upozornění pro
aplikace v pracovním prostoru.
1. Uložte soubor .mp3, který chcete použít, do složky Oznámení v interním úložišti vašeho zařízení.
2. Když nastavíte zvuky upozornění v nastavení aplikace nebo změníte výchozí zvuk oznámení, klepněte na název
souboru .mp3.
3. Klepněte na tlačítko OK.
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Překlopte, chcete-li vypnout zvuk
Je-li tato funkce zapnutá, když přijmete hovor a není vhodnou dobou k odpovědi, můžete přístroj otočit směrem
dolů na rovnou plochu, abyste utišili vyzváněcí tón nebo vibrace. Stále dostanete upozornění na zmeškaný hovor.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Zvuk.
3. Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na přepínač Přepnout na vypnutí.

Vypněte všechny zvuky a upozornění
Vypněte všechny zvuky a upozorněte na to, že vás nebudete rušit a umožní vám rychle umlčet vaše zařízení, když
nechcete být přerušeni, například v kině nebo během důležitého setkání. Můžete také zvolit, že budete přijímat
pouze některá upozornění, například hovory nebo alarmy

Zapněte funkci Nerušit

1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky jednou pomocí dvou prstů nebo dvakrát jedním prstem.
2. Klepněte na možnost Nerušit

.

3. Klepněte na Celkem ticha, Pouze alarmy nebo Pouze priorita.
4. Chcete-li změnit dobu, po kterou se neruší, zůstane klepnutím na tlačítko + nebo - nebo klepnutím na tlačítko
Dokud tuto funkci nevypnete.
5. Klepněte na Hotovo.
Tip: Režim pouze budíku můžete rychle zapnout stisknutím tlačítka snížení hlasitosti, dokud hlasitost zcela nezmizí
a poté ještě jednou stisknete tlačítko.

Uchovávejte některé zvuky a upozornění
Režim pouze pro prioritu můžete přijímat, abyste dostali oznámení, která jsou pro vás nejdůležitější a zároveň
zachovávají vše ostatní.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky jednou pomocí dvou prstů nebo dvakrát jedním prstem.
2. Klepněte na tlačítko
> Pouze priorita> Další nastavení> Priorita povoluje pouze.
3. Vyberte typy oznámení, které chcete zachovat.

Vypněte všechny zvuky a upozornění kromě hovorů
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky jednou pomocí dvou prstů nebo dvakrát jedním prstem.
2. Klepněte na tlačítko
> Pouze priorita> Další nastavení> Priorita povoluje pouze.
3. Vypněte přepínače Upomínky a události.
4. Klepněte na Zprávy> Žádné.
5. Klepněte na volání> Od kohokoli.
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Automatické zapnutí Nerušit v určitých časech
Můžete automaticky zapnout Nerušit v pravidelných časech nebo během všech událostí určitého typu v kalendáři.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Zvuk> Neobrašovat> Automatické pravidla.
3. Klepněte na jedno ze stávajících pravidel nebo přidejte nové.
4. V případě potřeby změňte nastavení pravidla.
5. V případě potřeby klepnutím na přepínač v horní části obrazovky zapněte pravidlo.

Upravte oznámení pro aplikaci
Chcete-li změnit nastavení upozornění a vibrací pro konkrétní aplikaci, podívejte se na obrazovku Nastavení v
aplikaci. Chcete-li například vypnout zvuky oznámení pro nové e-maily, otevřete aplikaci BlackBerry Hub, otevřete
obrazovku Nastavení a změňte nastavení oznámení pro váš e-mailový účet.
Chcete-li změnit nastavení upozornění na úrovni systému pro jednotlivé aplikace, postupujte podle následujících
pokynů.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Oznámení.
3. Chcete-li pulsovat upozornění, klepněte na
a potom zapněte indikátor Pulse notification.
4. Klepněte na aplikaci.
5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Chcete-li přestat přijímat oznámení z aplikace, zapněte přepínač Blokovat vše.
• Chcete-li zobrazit hlášení o aplikaci na aktuální obrazovce, ani zvuk ani vibrace, zapněte přepínač Show quietly.
• Chcete-li přijímat oznámení z aplikace, když je možnost Nerušit, je nastavena pouze na Priorita, zapněte
Přepnout přepínač Nerušit

Změna způsobu zobrazení oznámení na uzamčení obrazovka
Nastavení můžete přizpůsobit tak, aby se na obrazovce objevily pouze oznámení, která chcete zobrazit, když je
zařízení uzamčeno.
Poznámka: Nastavení, která jste zvolili pro obrazovku uzamčení, potlačují nastavení oznámení pro jednotlivé
aplikace.
Informace o nastavení zámku obrazovky naleznete v části Nastavení nebo změna uzamčení obrazovky.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Upozornění> > Na uzamčené obrazovce.
3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Chcete-li zabránit zobrazování oznámení na uzamčené obrazovce, klepnutím na možnost Nezobrazovat oznámení
vůbec.
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• Chcete-li dostat všechna upozornění na uzamčené obrazovce, včetně obsahu příchozích e-mailových zpráv a
chatů, klepněte na Zobrazit vše oznamovací obsah.
• Chcete-li obdržet oznámení, ale nechat obsah skrytý (například kdo odeslal e-mail nebo název skladby, kterou jste
stáhli), klepněte na Skrýt obsah oznámení o citlivém obsahu. (Chcete-li zobrazit tuto možnost, musíte nastavit
možnost uzamčení obrazovky, například heslo.)

Přidejte informace o vlastníka na uzamčené obrazovce
Můžete přidat své jméno, osobní zprávu nebo jakékoli další informace, které se zobrazí v zařízení, když je obrazovka
uzamčena.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Zabezpečení> klepněte na položku
vedle zámku obrazovky> Zpráva o uzamčení
obrazovky.
3. Na uzamčené obrazovce zadejte své jméno nebo zprávu, kterou chcete zobrazit, a klepněte na Uložit.

Karta Produktivita BlackBerry®
Karta Produktivita BlackBerry poskytuje rychlý přístup k nadcházejícím událostem, novým zprávám, úkolům a
kontaktům. Karta je k dispozici na všech obrazovkách zařízení.
Ve výchozím nastavení je karta zapnuta a je umístěna na pravém okraji obrazovky zařízení. Chcete-li karty vypnout,
posuňte prstem dolů z horní části obrazovky. Klepněte na ikonu > Zobrazit a vypněte přepínač Tabulátor
produktivity.

Zobrazení informací o produktech a otevření aplikací
1. Posuňte prvek směrem k středu obrazovky.
2. Klepněte na ikonu aplikace, například Kalendář nebo Kontakty.
3. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li zobrazit další podrobnosti o položce, klepněte na oznámení.
• Chcete-li otevřít aplikaci přidruženou k oznámení, klepněte na Více nebo Otevřít. Na kartě Produktivita
BlackBerry se můžete vrátit z aplikace, když znovu přetáhnete přes kartu.
4. Chcete-li kartu zavřít, přetáhněte prstem doprava.
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Vytvořte položku pomocí karty Productivity BlackBerry
Nové položky, například události v kalendáři nebo e-mailové zprávy, můžete přidávat přímo z karty BlackBerry
Productivity, aniž byste museli otevírat kalendář nebo e-mailové aplikace.
1. Posuňte prvek směrem k středu obrazovky.
2. Klepněte na ikonu aplikace.
3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Chcete-li přidat událost, úkol nebo kontakt, klepněte na
• Chcete-li vytvořit e-mail, klepněte na
.

.

Přizpůsobte nastavení karty Produktivity BlackBerry
Karta Produktivita BlackBerry můžete upravit tak, aby nejlépe vyhovovala vašim potřebám a
zjistila, co pro vás funguje.
1. Přejděte prstem směrem k středu obrazovky.
2. Klepněte na
a potom proveďte libovolný z následujících úkonů:
• Chcete-li kartu odstranit z obrazovky, klepněte na tlačítko Odebrat. Chcete-li kartu zapnout, v nabídce Nastavení
zobrazení zapněte přepínač Tabulátor produktivity.
• Chcete-li změnit umístění karty na jinou stranu obrazovky zařízení, klepněte na levý nebo pravý okraj.
• Chcete-li změnit délku karty, posuňte prst doleva nebo doprava na posuvníku Výška.
• Chcete-li nastavit průhlednost karty, posuňte prst doleva nebo doprava na posuvníku Průhlednost.
Tip: Karta je ve výchozím nastavení vycentrována na boční straně obrazovky, ale můžete posunout kartu nahoru
nebo dolů podél okraje obrazovky. Klepněte na kartu a podržte ji a přetáhněte ji na své oblíbené místo. Uvolněte
prstem a umístěte kartu.

Úložný prostor a karty medií

Spravujte soubory a složky
Vyhledejte soubor nebo složku
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Úložiště.
3. V případě potřeby klepněte na položku Vnitřní sdílené úložiště.
4. Klepněte na Prozkoumat.
5. Klepněte na
.
6. Zadejte hledaný výraz a poté na klávesnici klepněte na
.
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Sdílejte, kopírujte nebo odstraňte soubor nebo složku
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Úložiště.
3. V případě potřeby klepněte na položku Vnitřní sdílené úložiště.
4. Klepněte na Prozkoumat.
5. Stiskněte a podržte soubor nebo složku.
6. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li sdílet soubor, klepněte na
a vyberte, jak chcete soubor sdílet.
• Chcete-li zkopírovat soubor nebo složku, klepněte na tlačítko > Kopírovat na ... a vyberte místo, kam chcete
soubor zkopírovat. Klepněte na Kopírovat.
• Chcete-li odstranit soubor nebo složku, klepněte na
.
Tip: Chcete-li vybrat více souborů nebo složek, stiskněte a podržte soubor nebo složku a potom klepněte na každý
další soubor nebo složku. Chcete-li vybrat všechny soubory ve složce nebo všechny složky na obrazovce, stiskněte a
podržte soubor nebo složku a pak klepněte na položku > Vybrat vše.

Seřaďte soubory nebo složky
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko > Úložiště.
3. V případě potřeby klepněte na položku Vnitřní sdílené úložiště.
4. Klepněte na Prozkoumat.
5. Klepněte na
a potom klepněte na položku Podle názvu, Podle data změněného nebo podle velikosti.
Tip: Chcete-li změnit způsob zobrazování souborů a složek, klepněte na tlačítko

nebo

.

Použití paměťové karty
Získejte více prostoru pro uložení vyzváněcích tónů, videí, obrázků, skladeb a dalších, když vložíte kartu microSD
do zařízení. Pomocí paměťové karty můžete rozšiřovat úložný prostor zařízení až o 2 TB. Použití paměťové karty
může také pomoci zvýšit výkon a účinnost vašeho zařízení a může vám umožnit přenos dat z aktuálního zařízení do
jiného zařízení, které podporuje přenosy mediálních karet.
Chcete-li použít paměťovou kartu s kapacitou větší než 32 GB, musíte si stáhnout techniku Microsoft exFAT pro
smartphone BlackBerry a nainstalovat ovladač. Při vložení paměťové karty do zařízení se zobrazí oznámení. Ujistěte
se, že jste připojeni k Internetu a klepněte na oznámení a stáhněte ovladač.
Pro nahrávání videí v režimu Ultra HD (4K) je zapotřebí karta třídy 10 nebo vyšší.
Viz část Vložení media karty.

Vymažte data z paměťové karty
Chcete-li chránit vaše soukromí, můžete naformátovat paměťovou kartu, která natrvalo odstraní všechna data. V
závislosti na množství dat může tento proces trvat nějaký čas.
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UPOZORNĚNÍ: Při formátování paměťové karty nelze obnovit žádné odstraněné údaje.
1. Ujistěte se, že vaše zařízení není připojeno k počítači.
2. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
3. Klepněte na tlačítko
> Úložiště.
4. Klepněte na kartu médií.
5. Klepněte na tlačítko
> Nastavení úložiště> Formátovat.

Vyjměte paměťovou kartu
1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Vypněte zařízení.
• Přejeďte dolů z horní části obrazovky. Klepněte na tlačítko
> Nastavení úložiště> Vysunout.
• Přejeďte dolů z horní části obrazovky. Klepněte na tlačítko

> Uložit. Klepněte na kartu médií. Klepněte na tlačítko
> Uložit. Klepnutím

zrušíte kartu médií.

2. Uvolněte zásuvku SIM / microSD tak, že zatlačíte špičku nástroje PIN (umístěný v krabici) na kartu SIM do otvoru
na pravé straně přístroj. Pokud nemáte nástroj pro připojení karty SIM, který byl dodán s přístrojem, můžete také
použít papír.

3. Vyjměte kartu SIM / microSD zcela a vyjměte paměťovou kartu.
4. Zasuňte kartu SIM / microSD zpět do slotu.

Zkontrolujte, kolik úložného prostoru je zdarma
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Úložiště.
3. V případě potřeby klepněte na položku Vnitřní sdílené úložiště.
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4. Chcete-li zobrazit další podrobnosti o položce v seznamu, klepněte na položku. Chcete-li například zjistit, které
aplikace používají nejvíce úložiště, klepněte na položku Aplikace.

Uvolněte úložný prostor
V zařízení se může projevit pomalejší výkon, pokud je interní úložný prostor na vašem zařízení plný nebo téměř
plný. Můžete vyzkoušet odstranění nepotřebných souborů a vymazání dat z mezipaměti, abyste uvolnili místo a
zlepšili výkon zařízení.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Úložiště.
3. V případě potřeby klepněte na položku Vnitřní sdílené úložiště.
4. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li vymazat data nebo mezipaměť pro výchozí aplikaci, klepněte na Aplikace> klepněte na výchozí aplikaci
a pak klepněte na Vymazat data nebo Vymazat mezipaměť.
• Chcete-li zakázat nebo odinstalovat aplikaci, která jste nainstalovali sami a nebudete ji používat, klepněte na
položku Aplikace a pak klepněte na aplikaci. Klepněte na Zakázat nebo Odinstalovat.
• Chcete-li odstranit soubory, které nepotřebujete, klepněte na kategorii nebo klepněte na Prozkoumat. Přejděte do
souboru. Dotkněte se souboru a podržte jej. Klepněte na libovolný další soubory, které chcete smazat. Klepněte na.
• Chcete-li ze zařízení vymazat dočasné soubory vymazáním mezipaměti, klepnutím na Ukládané údaje> OK.

Přenos souborů mezi počítačem a zařízením pomocí
připojení USB
1. Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
2. Ve svém zařízení přejet prstem dolů z horní části obrazovky a klepněte na oznámení systému UI> Nabíjení &
Data.
3. Klepněte na položku Přenos souborů nebo Přenos fotografií (PTP).
4. V případě potřeby zadejte heslo vašeho zařízení. Vaše zařízení a paměťová karta se v počítači zobrazují jako disky.
5. Přejděte na soubory nebo složky, které chcete kopírovat.
6. Přetáhněte soubory a složky do požadovaných složek.
7. V případě potřeby před odpojením zařízení v počítači klepněte pravým tlačítkem na jednotku vašeho zařízení.
Klikněte na tlačítko Vysunout.

Změňte, jak se vaše zařízení připojí k počítači
Pokaždé, když připojíte zařízení k počítači, zařízení se ve výchozím nastavení připojí k režimu nabíjení a v
oznamovací liště se zobrazí upozornění, které informuje o tom, který režim je používán. Chcete-li změnit režim
připojení, musí být vaše zařízení připojeno k počítači.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na oznámení o připojení USB.
3. Vyberte možnost.
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Připojení
Ikony bezdrátového připojení
V horní části obrazovky se mohou zobrazovat následující ikony, které označují úroveň bezdrátového pokrytí, kterou
v současné době má vaše zařízení.
Ikony

Popis
Množství plné barvy udává sílu mobilního signálu. Je-li signál slabý,
zařízení může využít větší sílu, aby se pokusilo udržet připojení.
Vaše zařízení je připojeno k mobilní síti a má přístup ke všem
funkcím vašeho mobilního síťového plánu.
Zařízení je připojeno k zobrazenému typu sítě, funkce sítě je však omezená.
Možná budete moci uskutečnit telefonní hovor, ale pravděpodobně
nebudete mít přístup k internetu ani k zobrazení e-mailových zpráv.
Nemáte krytí mobilní sítě. Můžete provádět pouze tísňová volání.
Přístroj je v roamingu. Mohou platit další poplatky
Množství plné barvy udává sílu signálu Wi-Fi. Pokud je signál slabý,
zařízení může používat více energie k udržení spojení.
Zařízení je připojeno k síti Wi-Fi, ale není k dispozici připojení k
internetu. Přístroj používá namísto toho mobilní síť.
Wi-Fi je v přístroji vypnuto.
Vaše zařízení je připojeno k síti VPN.
Zařízení je v režimu letadla a všechna připojení k bezdrátové síti jsou
vypnuta. Můžete zapnout technologii Wi-Fi nebo Bluetooth, nikoli
však připojení k mobilní síti.
V přístroji není žádná SIM karta.
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Následující ikony se zobrazí v horní části obrazovky, pokud je zařízení připojeno nebo se pokouší připojit k jinému
zařízení pomocí režimu mobilního hotspotu, tetheringu na internetu, technologie Bluetooth, kabelu USB nebo
NFC.
Ikony

Popis
Režim mobilního hotspotu je zapnutý.
Technologie Bluetooth je zapnutá. Pokud je tato ikona uvnitř pole, je vaše zařízení připojeno k jinému
zařízení pomocí tetování Bluetooth.
Zařízení je připojeno k jinému zařízení pomocí kabelu USB. Pokud je tato ikona uvnitř rámečku, je
vaše zařízení připojeno k jinému zařízení pomocí tetování USB.
NFC je zapnutá.

Zapněte režim letadla
Když zapnete režim letadla, všechna připojení v přístroji se vypnou.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Další.
3. Zapněte přepínač režimu Letadlo.
Po zapnutí režimu letadla můžete zapnout určitá připojení, například Wi-Fi nebo technologie Bluetooth. Tato
funkce umožňuje například připojení k síti Wi-Fi v letadle.

Mobilní síť
Připojení mobilní sítě umožňuje zařízení provádět volání a pokud máte datový plán, použijte datové služby,
například procházení Internetu.
Je-li vaše zařízení nastaveno pro roaming a cestujete mimo oblast bezdrátového pokrytí poskytovatele služeb, ve
většině případů se vaše zařízení automaticky připojí k bezdrátové síti jiného poskytovatele služeb. Pokud si nejste
jisti, zda je vaše zařízení nastaveno pro roaming nebo jaké roamingové poplatky platí, obraťte se na svého
poskytovatele služeb ještě před cestou.

Připojte se k mobilní síti
Chcete-li se připojit k mobilní síti, musí být režim letadla vypnutý.
Zařízení je navrženo tak, aby se po vložení karty SIM do zařízení automaticky připojilo k mobilní síti vašeho
poskytovatele služeb. Pokud se vaše zařízení nepřipojí automaticky, můžete ručně vybrat mobilní síť.
1. Vložte kartu SIM do zařízení.
2. V případě potřeby přejet prstem dolů od horní části obrazovky.
3. klepněte na tlačítko
> Další> Mobilní sítě> Síťové nosiče.
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4. Klepněte na síť.
Chcete-li vypnout připojení k mobilní síti, zapněte režim letadla.

Nastavte preferovaný typ sítě
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Další> Mobilní sítě> Preferovaný typ sítě.
3. Klepněte na požadovaný typ sítě.

Ruční přepnutí mobilních sítí
Pokud se nemůžete připojit k mobilní síti nebo pokud je síťový signál slabý, můžete se pokusit přepínat sítě
ručně.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Další> Mobilní sítě> Síťové nosiče.
3. Klepněte na síť.

Vypněte datové služby přes mobilní síť
Chcete-li vypnout datové služby, musíte mít v přístroji kartu SIM.
Pokud vypnete datové služby, zařízení nemůže odesílat nebo přijímat data přes mobilní síť a mnoho funkcí a
aplikací nemusí pracovat správně.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na možnost
> Použití dat.
3. Vypněte přepínač Mobilní data.
Chcete-li zapnout datové služby, zapněte přepínač Mobilní data.

Vypněte datové služby během roamingu
V závislosti na vašem plánu bezdrátových služeb můžete v zařízení vypnout datové služby (e-mailové zprávy, zprávy
PIN, textové zprávy s přílohami a službu prohlížeče), abyste měli k dispozici pouze telefon a základní textové
zprávy. Vypnutí datových služeb během roamingu vám může zabránit v příjmu dalších poplatků za roaming. Další
informace získáte od poskytovatele služeb.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Více> Roaming.
3. Klepněte na položku Datové služby během roamingu.
4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Chcete-li vypnout datové služby, klepněte na Vypnuto.
• Chcete-li před použitím datových služeb během roamingu dostávat výzvu, klepněte na možnost Výzva.
Chcete-li zapnout datové služby v roamingu, klepněte na Zapnout.
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Změňte nastavení APN pro výchozí připojení k Internetu

Přístroj používá nastavení APN (Jméno přístupového bodu) pro otevření datového připojení s bezdrátovou sítí
poskytovatele služeb. Je možné, že budete muset změnit nastavení APN, pokud změníte plán bezdrátových služeb
nebo pokud se výchozí nastavení nevztahuje na poskytovatele služeb. V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být
možné změnit nastavení APN.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Další> Mobilní sítě> Názvy přístupových bodů.
3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Chcete-li vytvořit nový APN, klepněte na
.
• Chcete-li změnit stávající protokol APN, klepněte na položku APN.
4. Vyplňte pole. Pokud nemáte požadované informace, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
5. Klepněte na tlačítko > Uložit.
Chcete-li obnovit výchozí nastavení APN, klepněte na tlačítko > Obnovit výchozí.

Odstraňování problémů: Mobilní síť
Nemohu se připojit k mobilní síti
Vyzkoušejte následující:
• Zkontrolujte, zda je režim letadla vypnutý. Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky. Klepněte na tlačítko
Více. Zkontrolujte, zda Spínač režimu letadla je vypnutý.
• Zkuste přepnout na jinou mobilní síť. Přečtěte si prosím Ruční přepnutí mobilních sítí.
• Zkontrolujte, zda je karta SIM vložena správně do zařízení. Viz část Vložení karty SIM.

>

Wi-Fi síť
Připojení k síti Wi-Fi umožňuje, aby vaše zařízení používalo datové služby, ale na rozdíl od mobilní sítě pomocí WiFi nepřidává do vašeho datového plánu poplatky.
Když se připojíte k síti Wi-Fi, přístroj automaticky uloží informace o síti. Je-li zapnuto připojení Wi-Fi, zařízení se
automaticky připojí k uloženému Wi-Fi.
Přístroj můžete současně připojit k mobilní síti a síti Wi-Fi. U základních datových funkcí, jako je používání
internetu nebo stahování aplikací, je vaše zařízení navrženo tak, aby se snažilo používat uloženou síť Wi-Fi, než se
pokusí používat mobilní síť. Mějte na paměti, že pokud zapnete Wi-Fi zapnutý, baterie může rychleji ztrácet energii.

Připojte se k síti Wi-Fi
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Wi-Fi.
3. Zapněte přepínač.
4. Klepněte na síť a proveďte jednu z následujících akcí:
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• Zadejte heslo pro síť Wi-Fi a pak klepněte na Připojit.
• Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi v práci, zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na Připojit.
• Chcete-li se připojit k veřejné síti, klepněte na oznámení o přihlášení a přijměte licenční smlouvu. Klepněte na
tlačítko
> Používejte tuto síť jako takovou.

Ruční přidání sítě Wi-Fi
Pokud se vaše zařízení nepřipojuje automaticky k uložené síti Wi-Fi, můžete ručně nastavit připojení k síti Wi-Fi.
Pokud nemáte požadované informace, požádejte správce sítě nebo osobu, která spravuje síť Wi-Fi.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Wi-Fi.
3. Zapněte přepínač.
4. Klepněte na Přidat síť.
5. Do pole Název sítě zadejte SSID pro síť.
6. V rozevíracím seznamu Zabezpečení klepněte na typ zabezpečení sítě.
7. Klepněte na Rozšířené možnosti a zadejte další informace.
8. Klepněte na Uložit.

Připojte se k síti Wi-Fi pomocí serveru proxy
Můžete se připojit k libovolné síti Wi-Fi pomocí serveru proxy. Chcete-li změnit nastavení serveru proxy, musíte
být v dosahu sítě Wi-Fi.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Wi-Fi.
3. Zapněte přepínač.
4. Stiskněte a podržte síť.
5. Klepněte na položku Upravit síť.
6. Klepněte na možnost Rozšířené možnosti. Možná budete muset posunout prstem nahoru, abyste viděli tuto možnost.
7. V rozevíracím seznamu Proxy proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li nastavit server proxy, klepněte na položku Manuální a poté zadejte nastavení serveru proxy.
• Chcete-li použít proxy, který je již nastaven pro síť, klepněte na položku Automatické nastavení PROXY serveru a
potom potvrďte nastavení serveru proxy.
8. Klepněte na Uložit.
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Odstranění uložené sítě Wi-Fi
Pokud nechcete, aby se vaše zařízení automaticky připojovalo k síti Wi-Fi, můžete odstranit informace použité k
připojení k síti.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Wi-Fi.
3. Zapněte přepínač.
4. Klepněte na síť a potom klepněte na položku Odstránit síť.

Nastavte statickou adresu IP pro připojení Wi-Fi
Chcete-li změnit nastavení IP, musíte být v dosahu sítě Wi-Fi.
Ve výchozím nastavení při připojení zařízení k síti Wi-Fi přístroj připojí k síti adresu IP. Můžete nastavit statickou
adresu IP, která se nemění při každém připojení k síti Wi-Fi.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko > Wi-Fi.
3. Zapněte přepínač.
4. Stiskněte a podržte síť.
5. Klepněte na položku Upravit síť.
6. Klepněte na možnost Rozšířené možnosti. Možná budete muset posunout prstem nahoru, abyste viděli tuto možnost.
7. V rozevíracím seznamu Nastavení IP klepněte na položku Statický.
8. Změňte pole IP adresy.
9. Klepněte na Uložit.

Změňte pokročilé nastavení připojení Wi-Fi
Můžete změnit rozšířená nastavení připojení k síti Wi-Fi. Můžete například nastavit, zda vaše připojení Wi-Fi
zůstane aktivní, když vaše zařízení spí, a můžete změnit frekvenční pásmo Wi-Fi. Můžete také najít adresu MAC a
adresu IP pro zařízení.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Wi-Fi.
3. Zapněte přepínač.
4. Klepněte
nebo klepněte na položku
> Upřesnit.
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Pokročilé nastavení připojení Wi-Fi
Nastavení

Popis

Uložené sítě

Klepnutím nastavíte frekvenční pásmo. Při nastavení pásma na 5 GHz se
vaše zařízení připojí k přístupovým bodům pouze v pásmu 5 GHz. Při
nastavení na 2,4 GHz se vaše zařízení připojí k přístupovým bodům pouze v
pásmu 2,4 GHz. Při nastavení na automatické se zařízení pokusí připojit k
pásmu s vyšší silou signálu.

Síťové oznámení

Zapněte tento přepínač a obdržíte oznámení, když se vaše zařízení nachází v
dosahu veřejné sítě Wi-Fi.

Zapněte Wi-Fi během spánku

Klepnutím na tuto volbu vyberte, zda má zařízení zůstat připojeno k síti WiFi, když vaše zařízení spí. Pokud vypnete připojení Wi-Fi, když vaše zařízení
spí, můžete zvýšit množství mobilních dat, která používáte.

Nainstalujte certifikáty
Wi-Fi Direct

WPS Pin Vstup

Klepnutím na tuto možnost nainstalujete digitální certifikáty, které mohou
identifikovat vaše zařízení, například když se vaše zařízení připojí k VPN nebo
síti Wi-Fi.
Klepnutím na tuto možnost se můžete připojit k dostupným kompatibilním
zařízením Wi-Fi Direct. Tlačítko WPS Klepnutím na tuto možnost zapnete
funkci Wi-Fi Protected Setup.
Klepnutím na tuto možnost zadejte kód PIN pro funkci Wi-Fi Protected Setup.

Odstraňování problémů: připojení Wi-Fi
Nemohu se připojit k síti Wi-Fi
Začněte tím, že zkontrolujete následující:
• Ověřte, zda je Wi-Fi zapnuté. Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky. Klepněte na tlačítko
> Wi-Fi.
Zkontrolujte, zda je spínač zapnutý.
• Zkuste zapnout a vypnout režim letadla. Prosím, podívejte se na Zapnout režim letadla.
• Zkontrolujte, zda je správné heslo k síti Wi-Fi.
• Vypněte zařízení a znovu ho zapněte.
• Odstraňte informace používané k připojení k síti Wi-Fi a zkuste se znovu připojit. Přečtěte si část Odstranění
uložené sítě Wi-Fi.
• Ověřte, zda je režim mobilních hotspotů vypnutý. Je-li zapnutý režim mobilních hotspotů, zařízení se nemůže
připojit k síti Wi-Fi. Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky. Klepněte na tlačítko
>Další> Tethering &
Mobilní Hotspot. Zkontrolujte, zda je přepínač Mobilní Hotspot vypnutý.
• Odpojte modem nebo směrovač po dobu 15 sekund a znovu jej zapojte.
• Zkuste zařízení připojit k jiné síti Wi-Fi na jiném místě. Pokud se můžete připojit k jiné síti Wi-Fi, problém může
být specifický pro síť Wi-Fi v původním umístění.
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Vyzkoušejte pokročilejší možnosti řešení problémů:
• Zkuste zvolit jiný typ autentizace. Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky. Klepněte na tlačítko > Wi-Fi.
Klepněte na síť Wi-Fi a podržte ji a pak klepněte na položku Upravit síť.
• Zkontrolujte, zda je správný čas v přístroji a zda se synchronizuje s časem sítě. Pokud jsou časy odlišné, mohlo by
to zabránit připojení zařízení (například připojení k síti může vyžadovat certifikát ve vašem zařízení a certifikát má
datum vypršení platnosti).
• Pokud používáte zařízení k práci, vaše organizace může zabránit připojení k určitým bezdrátovým přístupovým
bodům. Další informace získáte od svého správce.
Pokud se stále nemůžete připojit, obraťte se na poskytovatele internetových služeb.

Technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje vytvářet přímé spojení mezi zařízením a jiným zařízením
podporujícím technologii Bluetooth. Můžete například použít spojení Bluetooth k přehrávání hudby
prostřednictvím samostatného reproduktoru, k volání na sluchátka, k sdílení souborů nebo k připojení k zařízení
Android Wear ™ nebo k sadě do auta.
Než se budete moci připojit k zařízením podporujícím technologii Bluetooth, musíte v zařízení zapnout technologii
Bluetooth a párovat obě zařízení. Některá párová zařízení, například sada do auta, se obvykle automaticky připojí k
vašemu přístroji.

Zapněte technologii Bluetooth
Pokud zapnete technologii Bluetooth, je vaše zařízení viditelné a viditelné pro ostatní poblíž zařízení podporující
technologii Bluetooth.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Bluetooth.
3. Zapněte přepínač.
Chcete-li vypnout technologii Bluetooth, vypněte přepínač.

Párujte a připojte zařízení k zařízením podporujícím technologii
Bluetooth
Ujistěte se, že na zařízení, ke kterému se chcete připojit, zapnete technologii Bluetooth.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Bluetooth.
3. V případě potřeby zapněte přepínač.
4. Chcete-li zařízení spárovat, klepněte v seznamu dostupných zařízení na název zařízení a dokončete pokyny na
obrazovce. Li budete vyzváni k zadání kódu párování, zkuste zadat 0000 nebo 1234 nebo zkontrolovat dokumentaci
dodanou s přístrojem.
5. Chcete-li připojit zařízení, klepněte v seznamu Spárované zařízení na název zařízení. Vaše zařízení jsou
připravena komunikovatpřipojení Bluetooth.
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Změňte název zařízení pro připojení Bluetooth
Pokud zapnete technologii Bluetooth, název zařízení se zobrazí v blízkosti ostatních zařízení podporujících
technologii Bluetooth.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Bluetooth.
3. Zapněte přepínač.
4. Klepněte na tlačítko
> Přejmenovat toto zařízení.
5. Zadejte nový název pro vaše zařízení.
6. Klepněte na položku Přejmenovat.

Změňte nastavení spárovaného zařízení podporujícího technologii Bluetooth
Některá zařízení podporující technologii Bluetooth podporují více než jednu funkci Bluetooth. Můžete zapnout
nebo vypnout funkci pro spárované zařízení podporující technologii Bluetooth. Můžete také změnit název
spárovaného zařízení, jak se zobrazuje na vašem zařízení.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Bluetooth.
3. Klepněte na vedle zařízení, které chcete změnit.
4. Proveďte změny.
5. Klepněte
na tlačítko OK.

Odstranění spárovaného zařízení podporujícího technologii Bluetooth
Pokud se již nechcete připojit k zařízením podporujícím technologii Bluetooth, můžete zařízení smazat ze seznamu
spárovaných zařízení.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko > Bluetooth.
3. Klepněte na
vedle zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na Odstranit.

Zobrazte seznam souborů, které jste obdrželi prostřednictvím rozhraní Bluetooth
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Bluetooth.
3. V případě potřeby zapněte přepínač.
4. Klepněte na tlačítko
> Zobrazit přijaté soubory.

Podporované profily Bluetooth
Zařízení je zařízení s technologií Bluetooth Smart Ready a podporuje následující profily.
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Profil

Popis

Pokročilý profil distribuce zvuku
(PPDZ)

Rozšířené distribuce zvuku Tento profil umožňuje vašemu zařízení streamovat zvukové
soubory do zařízení podporujících technologii Bluetooth, které podporují stereofonní zvuk,
jako jsou stereofonní náhlavní soupravy, reproduktory a automobilové soupravy.

Profil dálkového ovládání audio /
video (PDOA/V)

Tento profil umožňuje používat tlačítka na zařízení podporujícím technologii Bluetooth,
například headset, k provádění akcí, jako je nastavení hlasitosti nebo přehrávání dalšího
nebo předchozího mediálního souboru v přístroji. Tento profil také zobrazuje informace o
skladbách na zařízení s podporou technologie Bluetooth.

Profil identifikace zařízení (PIZ)

Tento profil umožňuje zařízením s podporou technologie Bluetooth přístup k
informacím o vašem modelu zařízení, které podporují funkce plug-and-play, například
automatické stahování požadovaných ovladačů.

Hands-Free profil (HFP)

Tento profil umožňuje připojit zařízení k náhlavním soupravám s podporou
technologie Bluetooth a karetním sadám pro volání pomocí handsfree. Tento profil
podporuje širokopásmový zvuk.

Headset Profile (HSP)

Tento profil umožňuje připojit zařízení k náhlavní soupravě podporující technologii
Bluetooth.

Profil lidského rozhraní (HID)

Tento profil umožňuje připojit zařízení k zařízením podporujícím technologii
Bluetooth, jako je klávesnice nebo myš.

Zařízení rozhraní člověka přes profil
Gatt (ZRCPG)

Tento profil umožňuje připojit zařízení k zařízení Smart Smart, například klávesnici
nebo myši.

Profil přístupu ke zprávám
(PPZ)

Tento profil umožňuje soupravě do auta přístup k textovým zprávám (SMS a MMS) ve
vašem zařízení a umožňuje procházet a číst textové zprávy. Pokud je tato sada do auta
podporována, můžete také smazat, komponovat a odesílat textové zprávy z vašeho
vozu.

Profil posunutí objektu (PPO)

Tento profil umožňuje zařízení odesílat soubory a přijímat soubory z zařízení
podporujícího technologii Bluetooth.

Profil sítě osobní sítě (PSOS)

Tento profil umožňuje používat zařízení ke sdílení síťového připojení, když je připojen
k počítači s podporou technologie Bluetooth. Tento profil také umožňuje připojit
zařízení k jinému zařízení, které sdílí jeho síťové připojení.

Profil přístupu k telefonnímu seznamu
(PPTS)

Tento profil umožňuje soupravě do auta s podporou Bluetooth přístup k informacím o
kontaktech a historii posledních informací o hovorech v zařízení. Tento profil
umožňuje sadě do auta zobrazit jméno kontaktu pro příchozí hovor.

Profil sériového portu (PSP)

Tento profil umožňuje připojit zařízení k jiným zařízením podporujícím technologii
Bluetooth, které podporují profil sériového portu pro přenos dat.

Vzdálený přístup k profilu SIM (VPPS)

Tento profil umožňuje zařízení s podporou technologie Bluetooth, například sadu do
auta, přistupovat ke kartě SIM v zařízení.
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Odstraňování problémů: Připojení Bluetooth
Nelze zařízení spárovat s přístrojem podporujícím technologii Bluetooth
• Zkontrolujte, zda je zařízení a zařízení, ke kterým chcete připojit, zapnutá technologie Bluetooth.
• Chcete-li znovu vyhledat další zařízení s podporou technologie Bluetooth, klepněte na obrazovce Bluetooth
klepnutím na tlačítko
> Aktualizovat.
• Pokud vaše zařízení s podporou technologie Bluetooth vyžaduje přístupový klíč a nevíte, jaký je přístupový kód,
vyzkoušejte 0000 nebo 1234 nebo zkontrolujte dokumentaci dodanou se zařízením podporujícím technologii
Bluetooth.
• Pokud zařízení s podporou technologie Bluetooth používá baterii, připojte zařízení k napájecímu zdroji a zkuste to
znovu. Je-li úroveň napájení baterie příliš nízká, zařízení nemusí být schopno spárovat s jiným zařízením.
• Zkontrolujte, zda je vaše zařízení kompatibilní s přístrojem podporujícím technologii Bluetooth. Další informace
naleznete v dokumentaci dodané s přístrojem podporujícím technologii Bluetooth.
• Je-li zapnutý režim mobilních hotspotů, ověřte, zda zařízení, které chcete připojit, používá profil Hands-Free,
Serial Port nebo Personal Area Network.

Stále ztrácím spojení se sadu do auta s podporou Bluetooth
• Zkontrolujte, zda vaše sada do auta používá nejnovější verzi softwaru. Další informace o verzi softwaru sady do
auta naleznete v dokumentaci dodané se sadou do auta.
• Přesuňte zařízení na jiné místo ve vozidle nebo otočte zařízení směrem k jinému směru. Umístění antény zařízení
ve vztahu k anténě Bluetooth sady do auta může mít vliv na připojení Bluetooth.

NFC
NFC je bezdrátová technologie krátkého dosahu, kterou můžete sdílet s jiným zařízením s podporou NFC nebo
značkou NFC. Některé aplikace NFC jsou navrženy tak, aby simulovaly fyzickou kartu, například kreditní kartu,
průkaz veřejného průvozu nebo přístupový štítek. S technologií NFC nezadáte žádné informace pro vytvoření
připojení a NFC je užitečné pro akce na cestách.
Pokud aplikace podporuje službu NFC, můžete být schopni:
• Sdílejte obrázek s přítelem.
• Odemkněte zařízení pomocí funkce Smart Lock.
• Uchopte kupón z plakátu.
• Odeslat webovou stránku příteli.
• Vyměňte karty kontaktu s obchodním známým.

Sdílejte obsah pomocí NFC
Chcete-li sdílet obsah s jiným zařízením, ujistěte se, že obě zařízení jsou odemčena a že
podporuje NFC. Ne všechny aplikace podporují NFC.
1. Ve svém zařízení otevřete obrazovku, která zobrazuje, co chcete sdílet, například webovou stránku, video
YouTube nebo kontakt.
2. Klepněte na zadní část zařízení na zadní straně jiného zařízení s podporou NFC nebo značky NFC.
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3. Chcete-li soubor odeslat, v případě potřeby se dotkněte obrazovky zařízení. Po připojení zařízení můžete uslyšet
zvuk nebo může přístroj vibrovat.
Tip: Pokud nemůžete sdílet obsah, zkuste použít funkci AndroidTM Beam. Otevřete obrazovku, která zobrazuje,
co chcete sdílet. Klepněte na
> Sdílet> Android Beam. Dokončete pokyny na obrazovce.

Změňte nastavení služby NFC
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Více> NFC.
3. Zapněte přepínač NFC zapnout.
4. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li přijmout výzvu k přijetí přenosu souborů, zapněte před odesláním přepínače výzvu.
• Chcete-li funkci AndroidTM Beam vypnout, vypněte přepínač Zapnout přehrávač Android Beam.
Chcete-li vypnout funkci NFC, vypněte spínač NFC zapnout.

O klepnutí a placení
Když je zapnuto zařízení NFC, můžete klepnout na zadní stranu zařízení na platobní terminál NFC a zaplatit za
nákup.
Pokud máte v zařízení nainstalováno více platebních aplikací, po klepnutí na platbu za nákup zaplatíte za použití
aplikace, která je nastavena jako výchozí. Můžete změnit, která aplikace se používá jako výchozí. Chcete-li pro
některé transakce použít jinou platební aplikaci, můžete nastavit funkci klepnout a platit, abyste místo toho použili
platobní aplikaci otevřenou v popředí.

Změňte nastavení plateb pro klepnutí a platbu
Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce NFC.

1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Klepnút a zaplatit.
3. Chcete-li změnit výchozí aplikaci, klepněte na Výchozí nastavení platby. Klepněte na aplikaci a pak klepněte na OK.
4. Chcete-li pro některé transakce používat jiné platební aplikace, klepněte na Použít výchozí> Kromě případu, kdy je
otevřena jiná aplikace.

Tethering a mobilní hotspot režim
Tethering na internetu
Internet tethering umožňuje jinému zařízení, například notebooku nebo tabletu, sdílet připojení vašeho zařízení k
mobilní síti. Druhé zařízení můžete připojit k smartphonu BlackBerry pomocí kabelu USB, nebo pokud jsou obě
zařízení Bluetooth povoleny, můžete místo toho použít technologii Bluetooth.
Za použití tetheringu na internetu se mohou vztahovat dodatečné poplatky.
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Mobilný Hotspot
Používáte-li funkci mobilního hotspotu, zařízení se stává bezdrátovým přístupovým bodem pro připojení jiných
zařízení podporujících Wi-Fi a přístup k Internetu. Pro dosažení nejlepších výsledků připojte zařízení do nabíječky
akumulátoru a připojte jej k napájecímu zdroji.
Vzhledem k tomu, že funkce mobilního hotspotu využívá mobilní síť, mohou vám vzniknout další poplatky za data.

Chcete-li sdílet připojení k mobilní síti, použijte funkci Internet tethering
Pokud má váš přístroj datový plán, můžete sdílet jeho internetové připojení s jiným zařízením, například s
notebookem nebo tabletem. Zařízení můžete připojit pomocí vhodného kabelu nebo připojení Bluetooth.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Více> Tethering & Mobilný Hotspot.
3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Připojte zařízení k jinému zařízení pomocí odpovídajícího kabelu a poté zapněte propojovací kabel USB.
• Zapněte Bluetooth tethering switch a připojte zařízení k jinému zařízení pomocí technologie Bluetooth.
Chcete-li přestat sdílet připojení k Internetu, vypněte propojení USB nebo Bluetooth.

Použijte mobilní hotspot k sdílení připojení k Internetu
Než zapnete mobilní hotspot, potvrďte, že je vaše zařízení připojeno k mobilní síti.
Při nastavení mobilního hotspotu zaznamenejte název mobilního hotspotu a hesla. Vy nebo uživatel jiného zařízení,
který se chce připojit k mobilnímu hotspotu, musí znát název vašeho mobilního hotspotu a heslo k připojení.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Více> Tethering & Mobilní Hotspot.
3. Zapněte přepínač Mobilní Hotspot.
4. Chcete-li změnit nastavení, klepněte na položku Nastavit mobilní hotspot. Proveďte změny a klepněte na Ulozit.
Chcete-li přestat sdílet připojení k Internetu, vypněte přepínač Mobile Hotspot.

Zobrazte seznam zařízení, která jsou připojena k mobilnímu hotspotu
Zkontrolujte, zda je mobilní hotspot zapnutý.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
>Více> Tethering & Mobilní Hotspot> Připojené zařízení.
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Odstraňování problémů: Tethering a mobilní hotspot
Nemohu používat připojení přes Internet
• Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k mobilní síti.
• Zkontrolujte, zda jsou datové služby zapnuté. Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky. Klepněte na
Spínač mobilních dat je zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je váš plán bezdrátových služeb nastaven tak, aby používal tetherování na internetu.
• Pokud váš plán bezdrátových služeb podporuje připojení přes Internet během roamingu, zkontrolujte, zda je
datový roaming zapnutý. Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky. Klepněte na tlačítko
> Více> Roaming.
Zkontrolujte, zda je funkce Datové služby v roamingu nastavena na možnost Výzva nebo On.
• Pokud používáte zařízení k práci, vaše organizace nemusí povolit propojení na internetu. Další informace získáte u
svého správce.

Nepoužívám zařízení jako mobilní hotspot
• Zkontrolujte, zda jste připojeni k mobilní síti.
• Zkontrolujte, zda je váš plán bezdrátových služeb nastaven pro použití funkce mobilních hotspotů. Pokud tomu tak
není, musíte změnit váš plán bezdrátových služeb předtím, než mobilní hotspot může fungovat ve vašem zařízení.
• V průběhu roamingu nemusí váš poskytovatel služeb povolit používání funkce mobilního hotspotu. Další
informace naleznete v plánu bezdrátových služeb nebo se obraťte na poskytovatele služeb.
• Pokud používáte zařízení k práci, vaše organizace nemusí povolit používání funkce mobilního hotspotu. Další
informace získáte u svého správce.

Nelze najít heslo pro mobilní hotspot
•

Pokud nastavíte mobilní hotspot, musíte zadat heslo pro mobilní hotspot na zařízení, které se pokouší připojit k
mobilnímu hotspotu.
• Chcete-li zjistit heslo, na smartphonu BlackBerry přejděte prstem dolů z horní části obrazovky. Klepněte na
tlačítko > Více> Tethering & Mobilní Hotspot a potom klepněte na položku Nastavit mobilní hotspot.
Klepněte na zaškrtávací políčko Zobrazit heslo.

VPN
Připojení k virtuální privátní síti (VPN) umožňuje zařízení používat bezdrátové síťové připojení k odesílání dat a
přijímání dat z privátní sítě. Například připojení VPN umožňuje, aby se vaše zařízení bezpečně připojilo k síti vaší
organizace, když pracujete mimo kancelář. Když se připojíte k síti VPN, zásady zabezpečení a správy dat pro
soukromou síť chrání data.
Než se budete moci připojit k VPN, musíte přidat profil VPN. Pouze vlastník zařízení může v zařízení přidat a
spravovat profily VPN. Může být také nutné nainstalovat aplikaci VPN do zařízení. Další informace získáte od
správce nebo stáhněte aplikaci VPN z obchodu Google Play ™.
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Přidejte profil VPN
Než budete moci přidat profil VPN, musíte pro zařízení nastavit zámek obrazovky.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Více> VPN>
.
3. Vyplňte pole na obrazovce. Pokud neznáte informace o síti, obraťte se na správce.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Připojte se k VPN
Před připojením k síti VPN musíte do zařízení přidat profil virtuální privátní sítě (VPN).
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Více> VPN.
3. Klepněte na profil VPN.
4. Zadejte své přihlašovací údaje a klepnutím na políčko Uložit informace o účtu se automaticky při příštím
připojení automaticky zapojí.
5. Klepněte na připojení. Chcete-li se odpojit od sítě VPN, na obrazovce VPN klepněte na profil VPN, ke kterému
jste připojeni. Klepněte na odpojení.

Připojte se k VPN automaticky
Pro automatické připojení k síti VPN musí síť VPN podporovat režim vždy zapnutý.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Více> VPN.
3. Klepněte na položku
> Vždy zapnutá VPN.
4. Dokončete pokyny na obrazovce.
Chcete-li režim vypnutí vždy vypnout, klepněte na obrazovce VPN klepnutím na možnost
VPN> Žádná> OK.

> Vždy zapnutá

Změna nebo odstranění profilu VPN
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko > Více> VPN.
3. Klepněte na
vedle profilu VPN, který chcete změnit nebo odstranit.
4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Změňte informace a potom klepněte na tlačítko Uložit.
• Klepnutím na tlačítko Odstranit.
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Zprávy pro nouzové vysílání
V závislosti na vaší oblasti, poskytovateli služeb a bezdrátové síti můžete obdržet textové zprávy (SMS nebo MMS) o
možných ohrožení bezpečnosti ve vaší oblasti. Mohli byste například obdržet zprávy s informacemi o příšerném
počasí, chybějícím dítěte nebo o státním stavu. Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo správce.

Změňte nastavení zpráv o nouzovém vysílání
V závislosti na vaší oblasti nemusí být některé nastavení k dispozici.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Zvuk> Nouzové vysílání.
3. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li přijmout upozornění na zprávy o nouzovém vysílání, klepněte na Připomenutí upozornění a potom
klepněte na to, jak často chcete obdržet připomenutí.
• Chcete-li přístroj přestat vibrovat, když obdržíte zprávu o nouzovém vysílání, zrušte zaškrtnutí políčka Vibrace.
• Chcete-li funkci text-to-speech vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Hlásit výstražnou zprávu.
• Chcete-li přestat přijímat zprávy o nouzovém vysílání, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit extrémní hrozby,
Zobrazit závažné hrozby a Zobrazit políčka žluté upozornění.

Využití dat
Použití dat označuje množství dat, které vaše zařízení nahrává a stahuje, když je připojen k bezdrátové síti. Pokud
sdílíte své zařízení s jinými uživateli, můžete sledovat množství dat použitých majitelem zařízení, hostitelem a
jakýmikoli uživatelskými profily v zařízení. Pouze vlastník zařízení může změnit nastavení využití dat.
Pokud překročíte limit dat vašeho plánu, může vám poskytovatel služeb účtovat další poplatky. Další informace o
limitu dat naleznete v plánu bezdrátových služeb.

Sledujte používání bezdrátových dat
Můžete zkontrolovat, kolik dat používáte podle typu bezdrátové sítě, časového období, aplikace nebo celkově.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na možnost
> Použití dat.
3. Chcete-li zobrazit využití Wi-Fi, klepněte na možnost využití dat Wi-Fi.
4. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li zkontrolovat, kolik dat jste použili během aktuálního cyklu využití dat, zobrazte hodnotu vedle časového
období.
• Chcete-li zkontrolovat, kolik dat aplikace používá, podívejte se na hodnotu vedle názvu aplikace.
• Chcete-li zkontrolovat, kolik dat je na daném zařízení nastaveno, klepněte na uživatelský profil.
• Chcete-li zkontrolovat, kolik údajů jste použili v jiném časovém období, vedle aktuálního časového období
klepněte na klepnutí na datum.
Tip: Můžete zavřít některé aplikace, které pomohou snížit využití dat.
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Změňte, až budete upozorněni na využití dat
Váš plán bezdrátových služeb musí obsahovat datové služby.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na možnost
> Použití dat.
3. V případě potřeby zapněte přepínač Mobilní data.
4. Chcete-li zjistit využití mobilních dat, klepněte na Využití mobilních dat.

Nastavte limit pro využití dat
Můžete nastavit limit počtu dat, která zařízení může používat, když je připojena k mobilní síti. Pokud vaše zařízení
dosáhne tohoto limitu, může vypnout datové služby a poslat vám oznámení. Pokud jsou datové služby vypnuté,
aplikace a služby v zařízení nemusí fungovat správně.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na možnost
> Použití dat.
3. Zapněte přepínač Mobilní data.
4. Zapněte účtovací cyklus> Nastavte přepínač omezení dat a klepněte na tlačítko OK.
5. Klepněte na možnost Omezení dat, zadejte číslo limitu a pak klepněte na tlačítko Nastavit.

Zastavte odesílání dat pozadí přes mobilní síť
Chcete-li snížit množství dat, která zařízení používá při připojení k mobilní síti, můžete zastavit aplikace a služby,
aby odesílaly data, když aplikaci nebo službu aktivně nepoužíváte. Pokud omezujete data na pozadí, aplikace a
služby nemusí pracovat správně, pokud se zařízení nepřipojí k síti Wi-Fi.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na možnost
> Použití dat.
3. Klepněte na Spořič dat a zapněte přepínač.

Zastavte odesílání dat v některých sítích Wi-Fi
Aplikace a služby můžete zastavit před odesláním dat na pozadí a zabraňovat zařízení stahovat velké soubory, když
je připojen k určitým sítím Wi-Fi.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Použití dat> Omezení sítě.
3. Klepněte na název sítě.
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Odstraňování problémů: Teplota zařízení
Některé z následujících případů použití mohou zvýšit teplotu přístroje:
• Pokračuje v přenosu bezdrátových dat, například v upgradu aplikací přes Wi-Fi, tethering a mobilní hotspot;
• Dlouhodobé hovory, hraní her a surfování na internetu nebo běh jiných složitých aplikací.
Zvýšení teploty přístroje je normálním chováním obsluhy nadměrných dat. Ukončení výše uvedených akcí způsobí,
že se telefon vrátí na normální teplotu.

Baterie a nabíjení
Zkontrolujte úroveň výkonu baterie a informace o použití
Můžete vidět, které aplikace a funkce využívají nejvíce energie z baterie a kolik energie máte v baterii.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Baterie.

Nabijte zařízení
UPOZORNĚNÍ: Použijte nabíjecí příslušenství dodané se zařízením nebo nabíječku specificky schválenou
společností BlackBerry pro použití s přístrojem. Ostatní nabíječky nemusí nabízet dostatečné napájení a mohou
poškodit vaše zařízení.
1. Vložte kabel do portu zařízení.
2. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.

Udržujte baterii nabitou
Zařízení používá lithium-iontovou baterii. Chcete-li maximálně využít tento typ baterie, pokud je to možné,
proveďte následující kroky:
• Nepoužívejte zařízení během nabíjení, které vám pomůže rychlejší nabíjení.
• Nenechávejte zařízení připojeno k nabíječce po dosažení plného nabití.
• Vyhýbejte se nabíjení, používání nebo ukládání zařízení na extrémně horkých nebo chladných místech, například
na palubní desce vozidla.
• Nevystavujte přístroj delší dobu, pokud je nízká úroveň napájení baterie. Pokud plánujete zařízení delší dobu
ukládat, částečně nabijte baterii a vložte zařízení na chladném, suchém místě.
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Baterie a nabíjecí ikony
Ikony úrovně napájení baterie se zobrazují v horní části obrazovky.
Ikony

Popis
Baterie se nabíjí.
Baterie je plně nabitá a stále je připojena k napájecímu zdroji.
Baterie je nedostatečně napájena.
Režim šetřiče baterie je zapnutý nebo jej můžete zapnout ze seznamu upozornění.
Baterie je při výkonu 5% nebo méně. Pokud je nabíjení baterie příliš nízké, zařízení se může
vypnout. Uložte jakoukoli nedokončenou práci a nabíjejte zařízení.
Při akumulátoru dochází k problému a může být nutné vyměnit baterii.

O indikátoru hrany baterie
Po zapnutí se na pravém okraji obrazovky zobrazí indikátor okraje baterie. Pruh roste a přechází z červené na žluté
na zelenou, když se vaše zařízení nabíjí.
Při nabíjení přístroje se na displeji zobrazí procentní podíl aktuální energie baterie.
Abyste se vyhnuli rušení, indikátor automaticky zmizí, když je místnost tmavá nebo když úroveň napájení baterie
dosáhne 100%. Pokud je obrazovka zapnutá, indikátor automaticky zmizí po osmi sekundách.

Vypněte indikátor okraje baterie
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na ikonu
> Displej.
3. Klepněte na Zobrazit stav baterie na okraji obrazovky a poté vyberte možnost Vypnuto.

Jak mohu prodloužit životnost baterie?
Chcete-li šetřit energii baterie, zařízení se automaticky vypne, když jej nepoužíváte, a aplikace, které nepoužíváte
pravidelně, jsou přepnuty do pohotovostního režimu.
Pokud se baterie stále vypouští rychleji, než se očekávalo, můžete prodloužit výdrž baterie tím, že změníte některá
nastavení zařízení. Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky. Klepněte na
tlačítko a potom změňte kterékoli
z následujících nastavení.
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Vypněte síťová připojení, kterou nepoužíváte
Pokud se vaše zařízení nachází mimo oblast bezdrátového pokrytí, můžete vypnout mobilní síť nebo připojení WiFi tak, aby zařízení nepřetržitě vyhledával signál bezdrátové sítě.
V nastavení zařízení proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li vypnout všechna připojení, klepněte na Více. Zapněte přepínač režimu Letadlo.
• Chcete-li vypnout pouze Wi-Fi, klepněte na položku Wi-Fi. Vypněte spínač.

Smazat uložené sítě Wi-Fi
1. V nastavení zařízení klepněte na položku Wi-Fi.
2. Klepněte na síť Wi-Fi a pak klepněte na tlačítko odstranit.

Zkraťte dobu, po kterou bude zařízení spát
1. V nastavení zařízení klepněte na Zobrazit.
2. Klepněte na položku Spánek a potom klepněte na 15 sekund nebo 30 sekund.

Odstraňte obrazovku
1. V nastavení zařízení klepněte na Zobrazení> Úroveň jasu.
2. Na posuvníku přetáhněte páku posuvníku doleva.

Ztlum hlasitost
1. V nastavení zařízení klepněte na položku Zvuk.
2. Na svazcích médií, hlasitosti budíku, hlasitosti vyzvánění nebo posuvníků hlasitosti oznámení přetáhněte ovladač
posuvníku doleva.

Vypněte zpětnou reakci

1. V nastavení zařízení klepněte na položku Jazyky a vstupy> Nastavení klávesnice> Klávesnice BlackBerry®>
Klávesová zpráva.
2. Vypněte přepínač vibrací a přepínač zvuku.

Zapněte spořič baterie
Je-li zařízení vybité baterií, můžete zapnout úsporu baterie a omezit tak funkce, které používají nejvíce energie, jako
jsou vibrace, služby určování polohy a datové služby. Můžete nastavit spořič baterie, aby se automaticky zapnul po
dosažení určitého procentního podílu baterie.
Poznámka: Je-li zapnutý spořič energie, některé aplikace a služby zpráv, které se spoléhají na synchronizaci, nemusí
aktualizovat, dokud je neotevřete.
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1. V nastavení zařízení klepněte na položku Baterie> Úspora baterie.
2. Zapněte přepínač.
3. Chcete-li spořič baterie automaticky zapnout, když je baterie vybitá, klepněte na položku Automaticky zapnout.
Klepněte na procento.

Zapněte optimalizaci baterie
Ve většině aplikací a funkcí je ve výchozím nastavení zapnutá optimalizace baterie. Pokud vypnete optimalizaci
baterie pro aplikaci, můžete jej znovu zapnout, alespoň dokud nebudete mít možnost nabíjet zařízení
1. V nastavení zařízení klepněte na Baterie> > Optimalizace baterie.
2. Klepněte na tlačítko
> Všechny aplikace.
3. Klepněte na aplikaci.
4. Vyberte možnost Optimalizovat a pak klepněte na Hotovo.

Bezpečnost zařízení a baterie
Měli byste používat pouze baterii, kterou BlackBerry specifikuje pro použití s vaším konkrétním modelem
smartphonu BlackBerry. Používáte-li jinou baterii, můžete zrušit jakoukoli záruku poskytovanou svým zařízením.
UPOZORNĚNÍ: Je-li baterie nahrazena nesprávným typem baterie, hrozí nebezpečí výbuchu. Nepokoušejte se
vyměnit nevyměnitelnou baterii. V zařízení by měly provádět opravy nebo výměny baterií pouze kvalifikovaný
servisní personál.

Zařízení a likvidace baterie
Recyklujte zařízení a baterii podle místních předpisů. Nevyhazujte zařízení ani baterii do ohně. Zařízení nebo
baterie by neměly být umístěny do koše na odpadky.

Zobrazte informace o bezpečnosti, záruce a ochraně soukromí pro vaše zařízení.
Chvilku si přečtěte licenční smlouvu, omezené záruky, bezpečnostní informace a zásady ochrany soukromí pro vaše
zařízení. Tyto dokumenty jsou k dispozici na obrazovce nastavení zařízení. Obsahují důležité informace o
podmínkách použití, baterii, dalších důležitých bezpečnostních opatřeních a pokrytí zárukou.
Chcete-li zobrazit Pravidla ochrany osobních údajů služby BlackBerry, musí být vaše zařízení připojeno k Internetu.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> O telefonu> Právní informace> BlackBerry.

67

Nastavení

Uživatelská příručka

Displej
Změňte tapetu
Přidejte svou oblíbenou fotografii na domovskou obrazovku vašeho přístroje.
1. V aplikaci Fotografie klepněte na obrázek.
2. Klepněte na tlačítko
> Použít jako> Tapeta.
3. Chcete-li přiblížit nebo oddálit, posouvejte prsty od sebe nebo společně.
4. Klepněte na položku Nastavit tapetu.
Tip: Chcete-li změnit tapetu, stiskněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, klepněte na tapety.
Chcete-li obrázek použít jako tapetu, klepněte na položku Vybrat obrázek a klepněte na obrázek.

Vytvořte snímek obrazovky
Stiskněte současně tlačítko snížení hlasitosti a současně tlačítko Zapnutí / vypnutí.
Obrázky se ukládají ve složce Fotky> Snímky.

Změňte jas obrazovky
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky jednou pomocí dvou prstů nebo dvakrát jedním prstem.
2. Přetáhněte
doleva nebo doprava. Nebo
3. Klepněte na položku
> Zobrazit> Úroveň jasu a přetáhněte

ji doleva nebo doprava.

Změňte velikost písma
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na ikonu > Zobrazení> Velikost písma.
3. Klepněte na velikost textu, kterou chcete použít.

Změňte jazyk zobrazení
Jazyk, který jste vybrali při počátečním nastavení zařízení, je jazyk zobrazení. Domovská obrazovka, aplikace
BlackBerry Hub a podporované aplikace zobrazují obsah v tomto jazyce.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Jazyky a vstup> Jazyk.
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3. Klepnutím na Přidat jazyk vyberte jazyk předvoleb.
4. Klepněte na položku

nahoru a přejet prstem nahoru.

Zapněte nebo vypněte rotaci obrazovky
Choose whether or not your screen rotates when you turn your device.

1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky jednou pomocí dvou prstů nebo dvakrát jedním prstem.
2. Klepněte na

nebo

.

Poznámka: Pokud se ikony rotace nezobrazují, klepněte na položku

> Dostupnost a zapněte přepínač

obrazovky Automatické otáčení.

Nastavte čas čekání pro režim spánku
Nastavte dobu, po kterou zařízení zůstane neaktivní, než vstoupíte do režimu spánku.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na ikonu
> Zobrazit> Režim spánku.
3. Klepněte na čas.

Dvojitým klepnutím se probudíte
Je-li tato funkce zapnuta, můžete dvakrát poklepat na obrazovku, abyste zařízení probudili, nebo dvakrát klepnutím
na prázdnou oblast na domovské obrazovce vypněte obrazovku.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na ikonu
> Displej.
3. Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na přepínač Odložit / Vzbudit se / Spát.

Přetáhněte obrazovku
Pomocí zařízení Chromecast ™ nebo Wi-Fi certifikovaného přístroje Miracast můžete zobrazit obrazovku zařízení
na televizoru. Pomocí Chromecast ™ můžete z podporovaných aplikací zobrazovat také obsah jako televizní pořady,
filmy, fotografie, hry a webové stránky.
Další informace o Chromecastu.
Přečtěte si další informace o certifikovaném zařízení Wi-Fi Miracast.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na ikonu > Zobrazení> Obsazení.
3. Klepněte na
a zaškrtněte políčko Aktivovat odlišenou obrazovku.
4. Klepněte na zařízení, na které chcete sdílet obrazovku.
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Tip: Po nastavení zařízení, na které chcete sdílet obrazovku, můžete k nim přistupovat v nabídce Rychlé nastavení
klepnutím na obrazovku Casting
.
Chcete-li zastavit odlévání obrazovky, přetáhněte prstem dolů z horní části obrazovky jednou dvěma prsty nebo
dvakrát jedním prstem. Klepněte na , potom klepněte na zařízení, do kterého jste obsazení, a klepněte na Odpojit.

Používejte zařízení jako baterku
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky jednou pomocí dvou prstů nebo dvakrát jedním prstem.
2. Klepněte na
.
Chcete-li vypnout baterku, klepněte na
.

Klávesa Komfort
Přizpůsobte si klávesu Komfort
Po stisknutí tlačítka Komfort (zkratka na pravé straně zařízení) může přístroj provádět až 3 konkrétní akce. Můžete
například rychle vytočit jeden z oblíbených kontaktů, otevřít aplikaci nebo zapnout baterku apod.
1. Chcete-li klíč poprvé přiřadit k akci, stiskněte tlačítko Komfort.
2. Klepněte na Přidat novou zkratku a poté přiřadte akci. Po přiřazení zkratek stiskněte klávesu Komfort a zobrazí
se až 3 zkratky.
3. Chcete-li odstranit zkratky, klepněte na akci a potom klepněte na tlačítko Odstranit.

Advance profily pro tlačítko Komfort
Profil auta
Stiskněte tlačítko Komfort a automaticky se zobrazí následující zkratky při připojení ke speciálnímu Bluetooth.
1. Klepněte na Profil auta.
2. Zapněte spínač profilu vozu.
3. Klepněte
pravým tlačítkem na Nastavit Bluetooth.
4. Klepnutím
přidáte připojení Bluetooth.

Profil schůzky
Stiskněte tlačítko Komfort a automaticky zobrazíte následující klávesové zkratky během událostí schůzky.
1. Klepněte na Profil schůzky.
2. Zapněte přepínač profilu schůzky.
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Domovský profil
Stiskněte tlačítko Komfort a automaticky se zobrazí následující zkratky při připojení ke speciální síti Wi-Fi.
1. Klepněte na profil Domů.
2. Zapněte přepínač domácí profil.
3. Klepněte
pravým tlačítkem myši na Nastavit domovskou síť Wi-Fi.
4. Klepnutím
přidejte domácí Wi-Fi připojení.

Účty
Spravujte své účty
Přidejte účet
Můžete přidat účet, například Microsoft Exchange nebo Yahoo! e-mailového účtu do zařízení.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Účty> Přidat účet.
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Dokončete pokyny na obrazovce.
Pokud jste do svého zařízení přidali e-mailový účet, můžete pomocí BlackBerry Hub odesílat a reagovat na zprávy.
Chcete-li do služby BlackBerry Hub přidat e-mailový účet, klepněte
v okně BlackBerry Hub na položku Přidat
účet. Dokončete pokyny na obrazovce.

Změňte nastavení účtu
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Účty.
3. Klepněte na typ účtu av případě potřeby klepněte na účet.
4. Proveďte změny.
Poznámka: Chcete-li zastavit synchronizaci informací pro všechny účty (například pro úsporu životnosti baterie),
na obrazovce Účty klepněte na a zaškrtněte políčko Automatické synchronizace dat.

Smazání účtu
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Účty.
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3. Klepněte na typ účtu, který chcete smazat, av případě potřeby klepněte na účet.
4. Klepněte na tlačítko
> Odstranit účet.

Přístupnost
Informace o funkcích usnadnění přístupu v zařízení
Vaše zařízení je dodáváno s několika dobře zavedenými pomocnými pomůckami pro osoby s postižením.
Další informace o následujících funkcích naleznete v nápovědě k usnadnění systému Android.
• Nastavení zvětšení umožňují přiblížit nebo zmenšit zvětšení pro zvýšení nebo snížení zvětšení zobrazení.
• Služba Google ™ TalkBack poskytuje zvukový výstup založený na vizuálních informacích zobrazovaných na
obrazovce.
• Přepínač Přístup umožňuje prohlížet obrazovky v zařízení pomocí externích přepínačů.
• Braillovská podpora je k dispozici pomocí systému BrailleBack.
• Nastavení písma umožňuje zvolit malé, střední, velké nebo obrovské velikosti.
• Technologie čtečky obrazovky vám umožňuje zvolit aplikaci, která chcete použít pro text (pro přenos řeči) (pokud
jste ve službě Google Play ™ stáhli jiný motor pro překlad textu na řeč).
• Hlasový asistent Google Now ™ zodpovídá otázky, dělá doporučení a provádí akce.
• Hlasová diktatura vám umožňuje diktovat text namísto psaní.
• K dispozici je uzavřený nebo otevřený multimediální obsah. Přizpůsobte nastavení titulků úpravou velikosti
znaků, barvy, krytí nebo písma.
• Funkce zobrazení, jako je například barevná inverze a korekce barev, jsou aplikovány ve všech aplikacích.
• Funkce zpoždění dotyku a přidržení umožňuje prodloužit dobu odezvy na dotyk na obrazovce.
• Klávesnice třetích stran jsou podporovány.
• Možnost mluvit hesla je zahrnuta.
• K dispozici je přístupová zkratka, kterou můžete rychle změnit nastavení usnadnění.
• Podpora teletypewriter (TTY) umožňuje připojit se k zařízení TTY pro volání a přijímání hovorů ze zařízení TTY.
• Pro některé modely smartphonů BlackBerry je k dispozici kompatibilita sluchadel.
• Klávesnice BlackBerry umožňuje efektivnější psaní s kontextovou autokorekcí, předpovědí dalšího slova a
personalizovaným učením, které pozná způsob zadávání.
• Pokud má vaše zařízení fyzickou klávesnici, klávesové zkratky a rychlé vytáčení umožňují přiřadit akce a telefonní
čísla určitým klávesám.
• Máte možnost používat klávesnici s dotykovou obrazovkou nebo klouzavou klávesnici s hmatatelně
rozpoznatelnými klávesami.
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• Upozornění a oznámení lze přizpůsobit pomocí tónů, vibrací, výstrah na obrazovce nebo LED indikátoru.
• Je k dispozici integrovaný hlasitý odposlech, nebo můžete připojit zařízení k handsfree headsetu nebo náhlavní
soupravě podporující technologii Bluetooth.

Změňte nastavení usnadnění
Můžete zapnout nebo vypnout nastavení usnadnění, jako je Google ™ TalkBack, titulky, zpoždění dotyku a přidržení
a změnu barvy.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Dostupnost.
3. Nastavte přepínače možností usnadnění.

Zapněte režim sluchové pomůcky
Režim sluchové pomůcky je navržen tak, aby zlepšil kompatibilitu vašeho přístroje se sluchadlem vybaveným
teleskopickým vysílačem. Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu smartphonu BlackBerry.
1. V aplikaci Telefon v pravém horním rohu obrazovky klepněte na .
2. Klepněte na položky Nastavení> Dostupnost.
3. Zapněte přepínač Sluchadla a pak klepněte na položku Zapnout.

Zapněte podporu TTY
Podpora TTY je navržena tak, aby umožnila připojení zařízení k externímu zařízení TTY, které převádí přijaté
hovory na text.
Zařízení TTY, které chcete připojit k smartphonu BlackBerry, musí pracovat 45,45 bps. Pokud je vaše zařízení TTY
navrženo pro použití s 2,5 mm konektorem pro sluchátka, musíte použít příslušenství adaptéru pro připojení
zařízení TTY k vašemu zařízení. Konektor adaptéru, který se připojuje k zařízení TTY, musí být třípólový konektor
pro sluchátka o velikosti 2,5 mm a konec, který se připojí k vašemu smartphonu BlackBerry, musí být čtyřpólový
stereo 3,5 mm jack pro sluchátka s mikrofonem.
1. Připojte zařízení TTY k zařízení podle pokynů dodaných se zařízením TTY.
2. V aplikaci Telefon v pravém horním rohu obrazovky klepněte na .
3. Klepněte na položky Nastavení> Dostupnost> Režim TTY.
4. Vyberte jeden z následujících režimů TTY:
• Chcete-li vypnout všechna nastavení TTY, klepněte na položku TTY Vypnuto.
• Chcete-li zapnout všechna nastavení TTY, klepněte na TTY Full.
• Chcete-li zapnout režim přenášení sluchu TTY, klepněte na položku TTY HCO.
• Chcete-li zapnout režim TTY Voice Carry Over, klepněte na položku TTY VCO.
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Uživatelé
O uživatelích
Funkce uživatelů umožňuje sdílet zařízení s ostatními, přičemž soukromé nebo pracovní informace zůstávají
soukromé. Uživatelé, které přidáte do svého zařízení, například nemají přístup k informacím, jako jsou vaše emaily, kontakty, obrázky, aplikace a další. Ve výchozím nastavení je vaše zařízení nastaveno u vlastníka zařízení a
hosta. Do svého zařízení můžete také přidat další profily uživatelů.
Chcete-li zlepšit ochranu soukromí mezi uživateli, měl by každý uživatel nastavit zámek obrazovky. Uzamčení
obrazovky zabraňuje jinému uživateli přístup k informacím v jiném profilu uživatele.
Všechny profily uživatelů používají informace o bezdrátovém připojení nastavené v zařízení. Jakékoli změny, které
uživatel provádí v některých nastaveních zařízení, jako jsou připojení k síti Wi-Fi, jsou k dispozici všem uživatelům
zařízení nebo jsou k nim připojeny.
Všichni uživatelé mohou nainstalovat aktualizace aplikací pro libovolného uživatele v zařízení.

Vy (majitel)
Osoba, která přístroj poprvé nastaví (vy), je vlastníkem zařízení. Můžete přidat až tři uživatele vedle vlastníka
zařízení a hosta a nastavit, zda může host nebo uživatel používat zařízení k uskutečňování hovorů nebo odesílání
textových zpráv. Ovládáte, zda uživatel může z uzamčení obrazovky přidat uživatele a získat přístup k nim. Můžete
také nainstalovat aktualizace aplikací pro všechny uživatele v zařízení, odinstalovat aplikace z uživatelského profilu
a vymazat uživatele ze zařízení.

Host
Pomocí profilu hosta můžete nechat někoho požádat o zapůjčení zařízení. Když uživatel používá profil hosta,
zařízení vytvoří samostatný prostor, kde si host může stáhnout aplikace, pořídit fotografie a používat další funkce
zařízení. Aplikace a data, které host přidal do vašeho zařízení, jsou k dispozici pouze v profilu hosta. Když vy nebo
host odstraníte profil hosta, aplikace a data v profilu hosta budou z přístroje trvale smazána.
Můžete řídit, zda host může přijímat telefonní hovory.

Uživatel
Zatímco v profilu hosta můžete nechat někoho zapůjčit zařízení příležitostně, můžete vytvořit profil uživatele pro
někoho, s nímž často sdílíte své zařízení. Uživatelský profil vytváří v zařízení samostatný prostor, kde může jiný
uživatel využívat funkce zařízení a přizpůsobit zařízení podle svých představ. Můžete například vytvořit profil
uživatele "děti", který obsahuje aplikace vhodné pro děti. Pokud chce dítě používat vaše zařízení, můžete přepnout
na profil uživatele "děti" a nemusíte se obávat, že by vaše aplikace nebo data mohla být náhodně smazána nebo
změněna. Aplikace a data přidaná k zařízení uživatelem jsou k dispozici pouze z uživatelského profilu.
Můžete řídit, zda uživatel může přijímat a přijímat telefonní hovory a zda uživatel může odesílat a přijímat textové
zprávy (SMS).
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Přidat uživatele
Uživatelský profil vytvoří ve vašem zařízení samostatný prostor pro použití a přizpůsobení jiné osobě. Uživatel si
například může přidat účet Google ™ nebo stáhnout aplikace, tapety a hudbu, aniž by viděl informace, aplikace a
data účtu vlastníka zařízení nebo jiných uživatelů.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Uživatelé> Přidat uživatele.
3. Klepněte na tlačítko OK.
4. Poklepejte na nastavení nyní.
5. Je-li to nutné, probuzení zařízení přejetím prstem nahoru ze spodní části obrazovky.
6. Dokončete pokyny na obrazovce.

Přepněte uživatele
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Uživatelé.
3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Klepněte na uživatele.
• Klepněte na položku Host.

Povolit přístup k hostům a uživatelským profilům, když je
váše zařízení je uzamčeno
Hosté a uživatelé mohou přistupovat k jejich profilům z uzamčené obrazovky, pokud nastavíte zařízení, aby tuto
funkci povolil. Tato funkce také umožňuje přidat uživatele z uzamčené obrazovky, aniž byste museli nejprve
odemknout obrazovku.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Uživatelé.
3. Zapněte přepínač Přidat uživatele.
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Povolit uživateli volání a odesílání textových zpráv
Můžete nastavit, zda mohou host nebo uživatel přijímat nebo přijímat hovory, když ve svém zařízení používají
profil hosta nebo uživatelský profil. Můžete také nastavit, zda uživatel může odesílat nebo přijímat textové zprávy
(SMS).
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Uživatelé.
3. Proveďte některou z následujících akcí:
• Vedle profilu hostu klepněte na . Klepněte na přepínač Zapnout telefonní hovory.
• Vedle profilu uživatele klepněte na
. Klepněte na přepínač Zapnout telefonní hovory a SMS.

Odstranit uživatele nebo hosta
Když odstraníte uživatele ze svého zařízení, trvale odstraníte prostor uživatele a všechny aplikace a data v něm.
Uživatel již není dostupný ze seznamu uživatelů. Když odstraníte hosta, všechny aplikace a data v prostoru pro
hosty jsou trvale smazány, avšak profil host zůstane v zařízení.
1.Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Uživatelé.
3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Vedle uživatele, který chcete smazat, klepněte na položku > Odebrat uživatele> smazat.
• Klepněte na položku Host. V případě potřeby klepněte na ano, pokračujte. Přejeďte prstem dolů z horní části
obrazovky. Klepněte na položku
> Uživatelé> Odebrat hosta> odstranit.
Host nebo uživatel může odstranit aplikace a data z prostoru pro hosty nebo uživatelského profilu v zařízení. Host
může klepnout > Odstranit hosta z tohoto zařízení. Uživatel může klepnout na > Odstranit <uživatelské
jméno> z tohoto zařízení

Zálohování a resetování
Informace o zálohování dat zařízení
Každá metoda pro zálohování dat v zařízení podporuje různé typy dat. Zvažte použití kombinace těchto metod k
zálohování dat.
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Metoda zálohování

Popis

Služba zálohování Android ™

Pomocí služby zálohování Android ™ můžete zálohovat data na účet Google ™.
Pokud zařízení musíte neočekávaně vyměnit (například pokud je zařízení
poškozeno, ztraceno nebo odcizeno), můžete obnovit data na zařízení se
systémem Android ™.
K účtu Google ™ lze zálohovat následující typy dat:
• Nastavení kalendáře Google ™
• sítě Wi-Fi a hesla
• Tapety na ploše
• Nastavení služby Gmail ™
• Aplikace nainstalované v Google Play ™
• Nastavení obrazovky
• Jazyk a nastavení vstupu
• Nastavení data a času
• Nastavení a data aplikace třetích stran (v závislosti na aplikaci)

Přenos souborů do počítače

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB, zobrazit soubory
zařízení v Správci souborů počítače a zkopírovat soubory (například obrázky
a dokumenty) do počítače. Jedná se o ruční proces. BlackBerry neposkytuje
stolní software pro zařízení Android ™.

Použít zálohovací službu třetí strany

Úložiště Google Play ™ obsahuje mnoho aplikací, které poskytují služby
zálohování. Služba BlackBerry nemůže zaručit bezpečnost nebo
důvěryhodnost těchto aplikací, proto při uvážení zálohovací služby třetí
strany buďte opatrní.

Zálohujte a obnovte data pomocí aplikace Android ™
Zalohovací Servis
Zapněte službu Android ™ Zalohovací Service
Po zapnutí služby Zálohování Android ™ se vaše data automaticky zálohují každých 24 hodin, když je vaše zařízení
připojeno, nečinné a připojené k síti Wi-Fi.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko > Zálohovat a obnovit> Zálohovat data.
3. Zapněte vypínač / zapínač.
Po zapnutí služby Android ™ Zalohovací Service, pokud resetujete zařízení nebo přepnete na jiné zařízení Android
™, budou data obnovena po přidání účtu Google ™, který jste použili k zálohování dat do zařízení.
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Změňte účet Google ™, který používáte k zálohování zařízení
Pokud máte více než jeden účet Google ™ nebo začnete používat nový účet Google ™, můžete změnit účet, který
používáte k zálohování dat.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko > Zálohování a obnovení> Zálohovací účet.
3. Klepněte na účet. Pokud jste účet ještě nepřidali do zařízení, klepněte na položku Přidat účet a postupujte podle
pokynů přidat účet.

Automaticky obnovit data aplikace
Pokud aplikaci odinstalujete a později ji znovu nainstalujete, zařízení může automaticky obnovit data aplikace,
pokud se aplikace rozhodla používat službu zálohování Android ™. Data aplikace lze obnovit, pokud používáte ve
svém zařízení stejný účet Google ™.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Zálohovat a obnovit.
3. Zapněte přepínač automatického obnovení.

Zkontrolujte, které aplikace jsou zálohovány
Ne všichni uživatelé se přihlásili k používání služby zálohování Android ™ pro zálohování dat aplikací. Můžete
zjistit, které aplikace jsou zálohovány v aplikaci Google Drive ™.
V aplikaci Google Drive ™ klepněte na položku

> Nastavení> Správa záloh.

Smazání údajů zařízení s obnovením továrního nastavení
Předtím, než přepnete na nové zařízení nebo odložíte své současné zařízení, měli byste své údaje smazat. Resetování
z výroby je navrženo tak, aby natrvalo odstranilo všechna data v přístroji, takže nelze obnovit. Trvale odstraněné
údaje obsahují e-mailové účty, stažené aplikace, mediální soubory, dokumenty, záložky prohlížeče a nastavení.
Důležité: Pokud odstraníte data vašeho zařízení jiným způsobem, například zadáním zámku obrazovky desetkrát
nesprávně, po restartování zařízení nebude fungovat, dokud nezadáte pověření účtu Google ™. Po obnovení
továrního nastavení není nutné zadat pověření účtu Google ™.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko
> Zálohovat a obnovit.
3. Klepněte na tlačítko Restart do výchozích nastavení> resetovaní telefonu.
4. V případě potřeby zadejte zámek obrazovky.
5. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko Smazat vše.
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Nemůžu se dostat z nouzového režimu
Chcete-li se dostat z nouzového režimu, stiskněte a podržte tlačítko Zapnutí / vypnutí (na levé straně
zařízení). Klepněte na položku Restartovat.

Aktualizujte software zařízení
Aktualizace softwaru vašeho zařízení na nejnovější verzi může pomoci zařízení zůstat bezpečné a spustit
podle očekávání.
Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Chcete-li aktualizovat software vašeho zařízení, když se zobrazí oznámení, přejetím prstem dolů z horní
části obrazovky. Na oznámení o aktualizaci systému klepněte na Instalovat.
• Chcete-li aktualizovat software zařízení ručně, klepněte na tlačítko
> Aktualizace> Zkontrolovat
aktualizace. Je-li k dispozici aktualizace, klepněte na Restartujte a nainstalujte.
Poznámka: Důležité aktualizace mohou vyžadovat čas stahování a instalace a vyžadování restartování
zařízení. Chcete-li zabránit problémům, udržujte zařízení připojené k napájení a spolehlivé síti Wi-Fi během
probíhající aktualizace.
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Zabezpečení
Zámky, hesla a ochrana dat
Existuje několik typů zámků, kódů PIN a funkcí zabezpečení, které můžete použít k ochraně dat v zařízení.
Používáte-li zařízení k práci, vaše organizace může mít zavedená bezpečnostní pravidla. Organizace může vyžadovat
zadání hesla pro odemknutí zařízení nebo zabránění použití funkce Smart Lock.

Zámek obrazovky
Zámek obrazovky pomáhá zabránit někomu jinému, aby odblokoval vaše zařízení a přistupoval k vašim datům.
Když nastavíte uzamčení obrazovky, nastavíte, zda má být zapnut zámek obrazovky pro zapnutí zařízení.
Některé funkce zabezpečení, například Smart Lock, vyžadují, abyste před nastavením funkce nastavili zámek
obrazovky. Existuje několik typů zámků obrazovky, ze kterých si můžete vybrat. Každý typ je navržen tak, aby
poskytoval jinou úroveň zabezpečení.
• Heslo: Zabezpečené heslo může obsahovat písmena, čísla a symboly. Heslo je navrženo jako silný zámek
obrazovky, který je pro někoho jiného obtížné zjistit.
• PIN: Kód PIN musí obsahovat minimálně čtyři čísla. Čím více čísel je v kódu PIN, tím je zámek obrazovky
bezpečnější.
• Vzor: Vzorek je spojitá čára, která spojuje čtyři nebo více bodů na mřížce. Sledujete vzorek a odemknete zařízení.
• Přetáhněte prst: gesto s přetažením může odemknout vaše zařízení.

Smart Lock
Funkce Smart Lock umožňuje nastavit, aby vaše zařízení zůstalo odemčené, když je připojeno k důvěryhodnému
zařízení podporujícím technologii Bluetooth nebo zařízením podporujícím technologii NFC, když rozpozná tvář
nebo hlas, nebo když je nosíte v ruce, kapse nebo tašce . Funkce inteligentního zámku také umožňuje, aby vaše
zařízení zůstalo odemčené, když je v známém místě, například doma nebo na pracovišti.
Funkce Smart Lock je pohodlný způsob přístupu k datům ve vašem zařízení, avšak nepotvrzuje, že je vlastníkem
zařízení osoba, která zařízení používá.
Chcete-li nastavit funkci Smart Lock, musíte mít nastaven zámek obrazovky.

Šifrování dat
Ve výchozím nastavení jsou data ve vašem zařízení, včetně informací o účtu, aplikací, hudby, obrázků a dalších
stažených souborů, uložena ve formátu, který lze číst pouze tehdy, když vaše zařízení dešifruje data. Pokud nastavíte
uzamčení obrazovky a budete muset zadat, chcete-li zařízení zapnout, použije se pro generování nového šifrovacího
klíče pro dešifrování dat vaše heslo, kód PIN nebo vzor.
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Karta SIM a PIN
Můžete si nastavit kód PIN karty SIM, který můžete použít k zabránění neoprávněnému použití karty SIM v jiném
zařízení. Pokud například ztratíte kartu SIM a někdo ji použije v jiném zařízení, karta SIM nelze použít, pokud není
kód PIN zadán správně.

Síťové zámky a kódy pro odemknutí
Chcete-li pouľívat kartu SIM od jiného provozovatele sluľby, například pokud cestujete a chcete použít »místního
poskytovatele sluľeb, můžete od svého stávajícího poskytovatele služeb požadovat odblokovací kódy (kódy MEP).
Po vložení nové SIM karty zadejte kód pro odemknutí.
Pokud překročíte počet povolených pokusů o zadání kódu pro odemknutí, karta SIM umožňuje pouze tísňová
volání. O pomoc se obraťte na poskytovatele služeb.

Účet Google ™ a ochrana před obnovením továrního nastavení
Funkce ochrany před obnovením továrního nastavení využívá vaše informace o účtu Google ™ k ochraně dat v
zařízení. Pokud je vaše zařízení ztraceno nebo odcizeno, funkce ochrany před obnovením továrního nastavení je
navržena tak, aby zabránila tomu, aby někdo jiný mohl nastavit zařízení k použití, a to i v případě, že se tato osoba
pokusí obnovit výchozí nastavení zařízení. Zařízení musí být nastaveno pomocí stejných informací o účtech Google
™, které byly nastaveny v zařízení před jeho obnovením.
Chcete-li použít funkci ochrany před obnovením továrního nastavení, musíte nastavit zámek obrazovky a do svého
zařízení musíte přidat účet Google ™.

Nastavte nebo změňte uzamčení obrazovky
Uzamčení zařízení může zabránit tomu, aby vaše zařízení odesílalo náhodné zprávy nebo kapesní vytáčení. Než
budete moci odemknout zařízení a přistupovat k datům ve vašem zařízení, musíte zadat heslo, kód PIN nebo vzorek
nebo přejet přes obrazovku.
Používáte-li zařízení k práci, v závislosti na pravidlech stanovených správcem, pravděpodobně nebudete moci
použít vzorek nebo gesto s přetažením, abyste odemkli zařízení.
Poznámka: Použitím gesta k odemknutí obrazovky není bezpečný způsob, jak zabránit ostatním v přístupu k datům
a funkcím vašeho zařízení.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Zabezpečení> Uzamčení obrazovky.
3. V případě potřeby zadejte své aktuální heslo, PIN nebo vzor.
4. Klepněte na typ zámku obrazovky, který chcete použít.
5. Vyplňte pokyny na obrazovce.

Nastavte možnosti zámku obrazovky
Po nastavení uzamčení obrazovky pro zařízení můžete nastavit možnosti zámku obrazovky. Můžete například
nastavit, jak dlouho může být vaše zařízení neaktivní předtím, než se automaticky zamkne, a zda vaše zařízení
automaticky odstraní data vašeho zařízení, pokud heslo zadáte nesprávně desetkrát.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
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2. Klepněte na položku

vedle zámku obrazovky.

> Zabezpečení>

3. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li zařízení automaticky zablokovat po určitém neaktivním čase, klepněte na možnost Automaticky
zamknout a potom klepněte na interval.
• Chcete-li zařízení uzamknout stisknutím tlačítka Zapnutí / vypnutí, zapněte tlačítko Napájení okamžitě.
• Chcete-li automaticky odstranit data zařízení po deseti neúspěšných pokusech o odemknutí zařízení, zapněte
automatický přepínač.
• Chcete-li zobrazit zprávu nebo informace o vlastníkovi na obrazovce, když je zařízení uzamčeno, klepněte na
položku Zamknout zprávu na obrazovce. Zadejte informace, které chcete zobrazit, a pak klepněte na Uložit.
Tip: Chcete-li skrýt heslo, kód PIN nebo vzorek tak, aby nebyl viditelný při odemknutí obrazovky, vypněte funkci
Zabezpečení> Vytvořit hesla viditelný přepínač.

Vytvoření silného hesla
Silné heslo pomáhá zabránit někomu jinému v přístupu k vašim informacím. Slabá hesla, jako například 1234,
mohou být snadno zapamatovatelná, ale je také snadnější odhadnout.
Chcete-li vytvořit silné heslo, vyhněte se použití hesla s následujícími charakteristikami (v pořadí významu)
Vyhýbat se

Příklad

Společná hesla

heslo

Slova ze slovníku

čtvrťák

Kombinace slov ze slovníku

Jednoduchý graf

Mena a adresy

Cecília

Přidání čísel na konci slova

Heslo12345

Klíčem je vytvořit silné heslo, které si snadno zapamatujete. Zvažte následující tipy:
Dělat

Příklad

Použijte tolik znaků, kolik si
pamatujete

–

Kombinujte slova z různých jazyků

field of Kühe
Instead of: field of cows

Sestavení sady znaků

größere3 stre4gth

Použijte první písmeno každého slova ve
větě

Použijte první písmeno eacTqbfjotld

Spojte slova s nesprávným
napsáním

SimzleGarph
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O Smart Lock
Funkce Smart Lock usnadňuje odemknutí zařízení. Přístroj můžete nastavit tak, aby zůstal odblokován v následujících
situacích:
• Je-li vaše zařízení připojeno k důvěryhodnému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth nebo zařízení s
podporou NFC
• Pokud se vaše zařízení nachází v známém místě, například doma nebo na pracovišti
• Když vaše zařízení rozpozná tvář nebo hlas
• Když přenášíte přístroj do ruky, kapsy nebo tašky
Funkce inteligentního zámku nemůže zjistit, kdo drží vaše zařízení, když je zařízení odemčeno a připojeno k
důvěryhodnému zařízení, na důvěryhodném místě nebo procházelo mezi lidmi, zatímco detekce na těle je zapnutá.
Může se také stát, že někdo, kdo vypadá jako vy, odemkne vaše zařízení při zapnutí možnosti důvěryhodné tváře.
Používáte-li zařízení pro práci, v závislosti na pravidlech stanovených administrátorem nemusí být funkce Smart
Lock k dispozici.

Chcete-li zařízení odemknout, nastavte funkci Smart Lock
Ujistěte se, že jste v zařízení nastavili zámek obrazovky. V závislosti na typu inteligentního zámku nastavíte, budete
pravděpodobně muset v zařízení zapnout nebo nastavit další funkce, jako je technologie Bluetooth, NFC, Google
Maps ™, detekce hlasu "OK Google ™", důvěryhodný agent nebo bezdrátové připojení k síti.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Zabezpečení> Smart Lock.
3. Zadejte své heslo, PIN nebo vzorek a klepněte na tlačítko Další.
4. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li přístroj odemknout, když je připojen k zařízením podporujícímu technologii Bluetooth, klepnete-li na
značku NFC nebo kdy klepnete na zařízení s podporou NFC, klepněte na položku Důvěryhodné zařízení.
• Chcete-li zařízení odemknout, když zjistí, že je doma nebo na jiném důvěryhodném místě, klepněte na Důvěryhodné
místa.
• Chcete-li zařízení odemknout, když rozpozná tvář, klepněte na Důvěryhodný obličej.
• Chcete-li zařízení odemknout, když říkáte "Ok GoogleTM", klepněte na položku Důvěryhodný hlas. Je-li to nutné,
zapněte možnost Od Google přepínač aplikací. Zapněte přepínač Ze všech přepínačů. V případě potřeby nastavte funkci
detekce hlasu "Ok GoogleTM" a potom zapněte přepínač Důvěryhodný hlas.
• Chcete-li přístroj odemknout, když jej nosíte na těle nebo v sáčku, klepněte na Detekce na těle a poté zapněte vypínač.
5. Vyplňte pokyny na obrazovce.

Vypněte funkci Smart Lock
1. Přejděte prstem dolů od horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Zabezpečení> Smart Lock.
3. Zadejte heslo, vzorek nebo kód PIN a klepněte na tlačítko Další.
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4. Proveďte některou z následujících akcí:
• Klepněte na detekci na těle. Vypněte spínač.
• Klepněte na položku Důvěryhodné zařízení. Klepněte na zařízení a potom klepněte na položku Odebrat
důvěryhodné zařízení.
• Klepněte na položku Důvěryhodné místa. Klepněte na místo a potom klepněte na položku Vypnout toto umístění.
• Klepněte na Důvěryhodný obličej. Klepněte na položku Odstranit důvěryhodnou plochu a potom klepněte na
tlačítko Odebrat.
• Klepněte na Důvěryhodný hlas. Vypněte přepínač Důvěryhodný hlas.
5. Pokud vypnete všechna nastavení Smart Lock, měli byste vypnout také agent Smart Lock:
• a. Vraťte se na obrazovku Zabezpečení a klepněte na Důvěryhodný agent.
• b. Vypněte přepínač Smart Lock (Google).

Chraňte kartu SIM kódem PIN
Kód PIN karty SIM můžete použít k zabránění neoprávněnému použití karty SIM v jiném zařízení. Pokud
například ztratíte kartu SIM a někdo ji použije v jiném zařízení, karta SIM nelze použít, pokud není kód PIN zadán
správně. Po nastavení kódu PIN pro kartu SIM musíte z vašeho zařízení používat kód PIN z uzamčené obrazovky.
1. Přejděte prstem dolů od horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Zabezpečení> Nastavení zámku karty SIM.
3. Zapněte přepínač zámek karty SIM.
4. Zadejte kód PIN a klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li kód PIN odstranit z karty SIM, vypněte spínač zámku karty SIM. Zadejte kód PIN pro kartu SIM a potom
klepněte na tlačítko OK.

Změňte kód PIN pro kartu SIM
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Zabezpečení> Nastavení zámku karty SIM.
3. Klepněte na Změnit PIN karty SIM.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

O čipových kartách
Smart karty ukládají certifikáty a soukromé klíče. Můžete importovat certifikáty z čipové karty do zařízení
pomocí externí čtečky čipových karet nebo čipové karty microSD. Operace soukromého klíče, jako je
podepisování a dešifrování, používají čipovou kartu. Operace veřejného klíče, například ověřování a šifrování,
využívají veřejné certifikáty ve vašem zařízení.
Certifikáty čipové karty můžete používat s aplikacemi třetích stran, které podporují technologii čipových karet.
K odesílání zpráv chráněných pomocí protokolu S / MIME můžete použít certifikáty čipové karty.
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Heslo smart karty uložit do zařízení
Zařízení můžete nastavit, aby dočasně ukládalo heslo k čipové kartě, takže jej nemusíte zadávat častěji. Chcete-li
heslo odstranit z mezipaměti zařízení, uzamkněte zařízení.
1. Přejděte prstem dolů od horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku > Zabezpečení> Smart karta.
3. Zapněte přepínač pro ukládání PIN do mezipaměti.

Nastavte nebo změňte kód PIN čítečky čipových karet
1. Přejděte prstem dolů od horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Zabezpečení> Smart karta.
3. Klepněte na čtečku čipových karet.
4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Klepněte na Nastavit PIN.
• Klepněte na Změnit PIN.
5. Vyplňte pokyny na obrazovce.

Odstraňování potíží: Zámky, hesla a ochrana dat
Zapomněl jsem heslo, PIN nebo vzor
Z bezpečnostních důvodů je jediným způsobem, jak obnovit zámek obrazovky bez znalosti hesla, kódu PIN nebo
vzoru, odstranit všechna data zařízení a znovu nastavit zařízení.
Obvykle to můžete provést zadáním hesla, kódu PIN nebo vzoru desetkrát nesprávně. Nebo pokud máte v zařízení
nainstalovanou aplikaci pro vzdálenou správu zařízení, například Správce zařízení Android ™, můžete se přihlásit k
webu a vymazat data zařízení.
Pokud do svého zařízení přidáte účet Google ™, zapne se funkce ochrany před obnovením továrního nastavení.
Chcete-li zařízení znovu nastavit, musíte přidat stejný účet Google ™. Pokud nepoužíváte stejný účet Google ™,
nemůžete dokončit proces instalace.

Funkce Smart Lock zařízení neodemkne podle očekávání
Vyzkoušejte některou z následujících možností:

• Pokud se vaše zařízení při skenování obličeje neodemkne, zkuste zlepšit obraz, který Smart Lock používá k
rozpoznání tváře. Klepněte na položku
> Zabezpečení> Inteligentní zámek> Důvěryhodná tvář> Zlepšete
přizpůsobení tváře.
• Upravte vzdálenost mezi smartphonem BlackBerry a důvěryhodným zařízením podporujícím technologii
Bluetooth. Vzdálenost a připojení Bluetooth se může lišit v závislosti na modelu smartphonu BlackBerry a na
zařízení podporujícím technologii Bluetooth.
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• Pokud vaše zařízení zůstane odemčené, když se nachází blízko důvěryhodného místa, místo když jste v
důvěryhodném místě, zkuste zlepšit přesnost důvěryhodného místa. Odstraňte důvěryhodné umístění. Klepněte na
možnost> Umístění> Režim. Klepněte na položku Vysoká přesnost nebo Úspora baterie a potom znovu přidejte
důvěryhodné umístění. Přístroj může odhalit důvěryhodné místo mimo fyzické zdi budovy, například váš dům. Chytrý
zámek může váš přístroj odemknout, pokud je v okruhu 80 metrů od důvěryhodného místa.
• Možná bude nutné zařízení odemknout pomocí uzamčení obrazovky při prvním připojení k důvěryhodnému zařízení
nebo při příjezdu do důvěryhodného místa.

Zámek
Jedná se o další soubory založené na soukromém zachycení. Soukromé fotografie zachycení se automaticky
ukládají do zámku.

Fotografujte soukromě

1. Klepněte na tlačítko
> Fotoaparát.
2. Klepněte na
a poté zapněte přepínač soukromé kamery.
3. Klepnutím na tlačítko
proveďte soukromé snímky zachycení.

Zkontrolujte soukromé snímky zachycení
Pokud jste nenastavili zámek obrazovky, zadejte Locker musí projít ověření zabezpečení. Klepnutím na položku
Nastavit> Uzamčení obrazovky vyberte zámek obrazovky. Viz Zámek obrazovky.
1. Klepněte na tlačítko
> Zámek.
2. Zadejte bezpečnostní ověření.
3. Klepněte na položku DCIM> Fotoaparát a uloží se všechny soukromé fotografie pro zachycení.
4. Proveďte některou z následujících akcí:
• Klepněte na
a potom klepněte na Název, Datum, Velikost nebo Typ.
• Klepněte na > Zvolit> klepnout na fotografie>
> Odstranit, Kopírovat nebo Vyjmout.
• Klepněte na
pravou stranu jedné fotografie> Nastavit veřejně, aby byla fotografie viditelná pro všechny
uživatele. Vyberte novou složku pro uložení fotografie.

Hledání a ochrana ztraceného zařízení
Co dělat, pokud je vaše zařízení ztraceno nebo odcizeno
Pokud máte ve svém zařízení nainstalovanou aplikaci pro vzdálenou správu zařízení, například Správce zařízení
Android ™, navštivte webové stránky pro vzdálenou správu zařízení a přihlaste se. V závislosti na vzdálené správě
zařízení, která je nainstalována v zařízení, můžete:
• Zamkněte zařízení
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• Vyzvánějte zařízení
• Přidejte telefonní číslo nebo zprávu na domovskou obrazovku vašeho přístroje
• Zobrazte přibližné umístění zařízení na mapě
• Smazat všechna data v zařízení
Pokud vaše zařízení není připojeno k bezdrátové síti nebo pokud jsou datové služby vypnuté, měli byste se pokoušet
uzamknout zařízení a vymazat data zařízení. Při příštím připojení zařízení k bezdrátové síti nebo při zapnutí
datových služeb je zařízení navrženo tak, aby uzamkalo a odstranilo všechna data.
Pokud ve vašem zařízení nemáte nainstalovanou aplikaci pro správu vzdálených zařízení, obraťte se na
poskytovatele služeb nebo na správce a oznámte, že je vaše zařízení ztraceno nebo odcizeno. Poskytovatel služeb
může zařízení vzdáleně uzamknout a odstranit data. Používáte-li zařízení k práci, může váš správce také uzamknout
zařízení a vymazat vaše data.
Pokud máte podezření, že vaše zařízení bylo odcizeno a vy jste nalezli zařízení pomocí vzdáleného webu pro správu
zařízení, obraťte se na místní orgán pro vymáhání práva, abyste přístroj načítali. Nepokoušejte se načíst vaše
zařízení sami.

Nastavte správce zařízení
Ve výchozím nastavení je Správce zařízení Android ™ nastaven jako správce zařízení pro vaše zařízení. Pokud
stáhnete aplikaci pro správu vzdálených zařízení třetích stran, která vám pomůže vyhledat zařízení nebo chránit
data zařízení, musíte aplikaci nastavit jako správce zařízení.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Zabezpečení> Správci zařízení.
3. Klepněte na aplikaci.
4. Klepněte na Aktivovat správce zařízení.

O Správci zařízení Android ™

Správce zařízení AndroidTM obsahuje funkce, které vám pomohou nalézt zařízení a pomohou chránit data v zařízení,
pokud je zařízení ztraceno nebo odcizeno.
Na webové stránce Správce zařízení Android můžete zobrazit přibližnou polohu zařízení na mapě, zazvonit, nastavit
heslo pro uzamknutí zařízení a zobrazení zprávy na uzamčené obrazovce nebo odstranění všech dat ze zařízení. Je-li
zařízení vypnuté, nemá v něm platnou kartu SIM nebo není připojeno k bezdrátové síti, správce zařízení AndroidTM
dokončí požadavek při příštím spuštění zařízení a připojení k bezdrátové síti .
Aplikace Správce zařízení AndroidTM je na vašem zařízení předem načtena. Pokud někdo, koho znáte, ztratí zařízení
AndroidTM, můžete
nechte se tato osoba přihlásit do aplikace Správce zařízení AndroidTM, aby se pokusila najít ztracené zařízení.
Další informace o nastavení a používání Správce zařízení Android naleznete na adrese support.google.com a vyhledejte
správce zařízení Android.

Změňte nastavení Správce zařízení Android ™
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.

2. Klepněte na tlačítko

> Google> Zabezpečení.
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3. Proveďte některou z následujících akcí:
• Chcete-li zařízení najít, pokud je ztraceno nebo odcizeno, zapněte přepínač zařízení Vzdáleně.
• Abyste mohli zařízení uzamknout a vymazat všechna data zařízení, pokud jsou ztraceny nebo ukradeny, zapněte
přepínač Povolit vzdálený zámek a mazání.

Bezpečnostní nastavení
O oprávněních aplikací
Při stažení aplikace, která je určena pro systém Android ™ 6.0 nebo novější, můžete aplikaci nainstalovat do zařízení,
aniž byste přijali oprávnění k aplikaci. Když aplikaci používáte, aplikace vás vyzve k získání oprávnění k přístupu k
určitým datům nebo funkcím ve vašem zařízení, než dokončí akci. Pokud například aplikace BlackBerry Hub chce
přistupovat k vašim kontaktům, můžete povolit nebo zamítnout žádost o povolení.
Můžete také kdykoliv zapnout nebo vypnout oprávnění, i když některé funkce aplikace nemusí být k dispozici. V
některých případech může vypnutí oprávnění zabránit tomu, aby aplikace fungovala správně nebo že aplikace
nemusí pracovat vůbec. Pokud například vypnete přístup k mikrofonům pro klávesnici BlackBerry, funkce hlasové
diktování nefunguje. Pokud vypnete přístup k fotoaparátu zařízení BlackBerry®, aplikace vůbec nefunguje.
Když stáhnete aplikaci určenou pro starší verzi operačního systému Android ™, musíte přijmout všechna oprávnění,
než aplikaci úspěšně nainstalujete. Pokud aplikaci nainstalujete a později nechcete, aby aplikace měla přístup k
oprávnění, vypnutí oprávnění přestane fungovat správně. Pokud nechcete, aby aplikace měla přístup k oprávnění,
měli byste aplikaci odinstalovat z vašeho zařízení.

Zapnout nebo vypnout povolení pro aplikaci
Můžete zapnout nebo vypnout oprávnění, chcete-li řídit, jaké funkce nebo osobní informace má aplikace nebo
systémová služba OS Android OS přístup. Když vypnete oprávnění, v závislosti na aplikaci může aplikace
pokračovat v práci, ale některé funkce aplikace nemusí být k dispozici. Aplikace může také přestat pracovat správně
nebo aplikace nemusí pracovat vůbec.
Používáte-li zařízení k práci, může správce určit, které oprávnění můžete změnit.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Aplikace.
3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Chcete-li zobrazit oprávnění pro aplikaci, klepněte na příslušnou aplikaci.
• Chcete-li zobrazit oprávnění pro systémovou aplikaci nebo službu OS AndroidTM, klepněte na položku >
Zobrazit systém a pak klepněte na aplikaci nebo servis.
4. Klepněte na možnost Oprávnění.
5. Zapněte nebo vypněte oprávnění.
6. V případě potřeby poklepejte Vždy zamítnout.
Chcete-li zobrazit seznam aplikací a systémových služeb, které přistupují k určitému typu oprávnění, z obrazovky
Aplikace klepněte na položku
> Aplikace oprávnění a potom klepněte na oprávnění.
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Stažení aplikací ze zdrojů jiných než Google Play ™
Google Play ™ je výchozí důvěryhodný zdroj pro stahování aplikací Android ™ do vašeho zařízení.
Zařízení můžete nastavit tak, aby vám umožňovalo stahovat aplikace z vašich zařízení z jiných webových stránek a
zdrojů. Chcete-li stahovat aplikace z jiných zdrojů, měli byste také nastavit, aby vaše zařízení prohledalo aktivitu
škodlivých aplikací.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Zabezpečení.
3. Zapněte přepínač Neznámí zdroje.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Skenování zařízení pro škodlivé aktivity
Zařízení můžete nastavit tak, aby pravidelně kontrolovalo škodlivé činnosti. Přístroj vás upozorní na potenciálně
škodlivé aktivity aplikací.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na
položku> Google> Zabezpečení> Ověřit aplikace.
3. Zapněte přepínač Scan device for security threats.

O připnutí obrazovky
Připojení obrazovky vám umožní připojit jednu aplikaci do popředí v zařízení. Tato funkce deaktivuje tlačítka
v zařízení, takže jediný způsob, jak zavřít zavěšenou aplikaci, je uvolnit obrazovku. Můžete nastavit připínání
obrazovky tak, že je nutné zadat uzamčení obrazovky pro uvolnění obrazovky.

a

Připojení obrazovky vám umožňuje nechat někoho jiného použít vaše zařízení, například k hraní hry nebo k
prohlížení videa, aniž byste se museli obávat, že osoba může aplikaci zavřít a získat přístup k vašim datům.

Zapněte připnutí obrazovky
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Zabezpečení> Připojení obrazovky.
3. Zapněte přepínač.
4. Chcete-li uvolnit obrazovku bez zadání zámku obrazovky, před uvolněním přepínače vypněte funkci Zadat heslo /
PIN / vzorek.
Chcete-li funkci vypínání obrazovky vypnout, vypněte spínač.

Připojte obrazovku
Ujistěte se, že jste zapnuli funkci připínání obrazovky.
1. Otevřete aplikaci nebo obrazovku, kterou chcete připojit k přednímu panelu zařízení.
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2. Klepněte na .
3. V aplikaci nebo obrazovce, kterou chcete připojit, klepněte na
.
Chcete-li uvolnit obrazovku, stiskněte a podržte
. V případě potřeby zadejte zámek obrazovky.

Nainstalujte certifikát
Některé sítě Wi-Fi a VPN vyžadují, aby vaše zařízení mělo před tím, než se zařízení může připojit k síti, certifikát
zabezpečení. K identifikaci zařízení můžete nainstalovat certifikát. Obvykle při instalaci klientského certifikátu je ve
vašem zařízení současně nainstalován certifikát certifikační autority (CA).
1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2. Zkopírujte certifikát nebo úložiště klíčů do kořenového adresáře média nebo do účtu Google Drive ™.
3. Přejděte prstem dolů od horní části obrazovky.
4. Klepněte na položku
> Zabezpečení> Instalovat z karty SD.
V přístroji se zobrazí pouze certifikáty a úložiště klíčů, které ještě nejsou ve vašem zařízení nainstalovány.
5. Najděte a klepněte na certifikát nebo úložiště klíčů, které chcete nainstalovat.
6. V případě potřeby zadejte heslo pro certifikát nebo úložiště klíčů a klepněte na tlačítko OK.
Po nainstalování certifikátu nebo úložiště klíčů vaše zařízení vymaže kopii souboru na paměťové kartě.
7. Zadejte název pro identifikaci certifikátu nebo úložiště klíčů.
8. V rozevíracím seznamu Použití pověření klepněte na volbu.
9. Klepněte na tlačítko OK.

Odeberte nebo vypněte certifikát
Když odeberete certifikát, který jste nainstalovali, bude ze zařízení odstraněn. Pokud požadujete znovu certifikát,
musíte jej znovu nainstalovat. Po vypnutí systémového certifikátu jej můžete znovu zapnout.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
• 2. Klepněte na položku
> Zabezpečení> Důvěryhodné pověření.
3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Chcete-li zobrazit seznam nainstalovaných certifikátů, klepněte na kartu Užívatel.
• Chcete-li zobrazit seznam systémových certifikátů, klepněte na kartu SYSTÉM.
4. Klepněte na certifikát.
5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Chcete-li odebrat nainstalovaný certifikát, klepněte na ODSTRÁŇTE.
• Chcete-li systémový certifikát vypnout, klepnutím na Zakázat.
Chcete-li vypnout certifikát, který jste vypnuli, klepněte na kartě SYSTEM klepnutím na certifikát. Na dolní straně
obrazovky s informacemi o certifikátu klepněte na Zakázat.
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Vypněte přístup k informacím o použití aplikací
Některé aplikace a služby sledují aktivní aplikace v zařízení. Pokud vypnete přístup k těmto informacím, některé
aplikace nemusí pracovat správně.
1. Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Klepněte na položku
> Zabezpečení> Aplikace s přístupem k použití.
3. Klepněte na aplikaci a poté vypněte přístupový klíč pro povolení používání.

Zlepšení nastavení zabezpečení pomocí DTEK
Aplikace DTEK ™ od aplikace BlackBerry je navržena tak, aby vám pomohla sledovat a řídit úroveň zabezpečení
vašeho smartphonu BlackBerry. Zařízení DTEK je předinstalováno ve vašem zařízení a aktualizace jsou k dispozici v
obchodě Google Play ™.

Vyhodnocení způsobu nastavení bezpečnostních funkcí v zařízení
DTEK vyhodnocuje, jak nebo pokud jste v zařízení nastavili funkce zabezpečení, včetně zámku obrazovky, ochrany
před obnovením továrního nastavení a správy vzdálených zařízení.
DTEK přiřazuje k vašemu zařízení celkové hodnocení zabezpečení spolu s hodnocením všech bezpečnostních
prvků, které monitoruje. Pokud bezpečnostní funkce dostane špatný nebo férový rating, DTEK doporučuje, jak
můžete zlepšit nastavení zabezpečení, abyste dosáhli lepšího hodnocení

Sledujte, jak aplikace přistupují k vašim datům

DTEK umožňuje zobrazit a ovládat, které aplikace třetích stran používají funkce vašeho zařízení pro přístup k
informacím. Služba DTEK nekontroluje předem načtená aplikace nebo aplikace, které může správce přenést do
vašeho zařízení, pokud používáte zařízení k práci.
DTEK monitoruje aplikace, které:
• Pořiďte snímek nebo video pomocí fotoaparátu
• Číst, vytvářet, upravovat nebo odstraňovat kontakt
• Otevřete umístění vašeho zařízení
• Odeslat textovou zprávu (SMS nebo MMS) z přístroje
• Zapněte nebo vypněte mikrofon
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Zákonné oznámení
Ochranné známky, včetně BLACKBERRY, BBM a EMBLEM Design, jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti BlackBerry Limited a používají se na základě licence společností TCL
Communication Ltd.
Bluetooth je ochranná známka Bluetooth SIG. Call2Recycle je ochranná známka společnosti Call2Recycle, Inc.
CTIA - The Wireless Association je ochranná známka společnosti CTIA - The Wireless Association. GSM je
ochranná známka sdružení GSM MOU. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n jsou ochranné
známky Ústavu elektrotechnických a elektronických inženýrů, Inc. Wi-Fi je ochranná známka Wi-Fi Alliance.
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tato dokumentace včetně veškeré
dokumentace zahrnuté formou odkazu, jako je dokumentace poskytovaná nebo zpřístupněná na webových
stránkách výrobce, je poskytována "tak jak je" a bez podmínek, potvrzení, záruky, zastoupení nebo záruky nebo
jakéhokoli druhu odpovědnosti výrobce a jeho přidružených společností , které jsou výslovně odmítnuty v
maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy ve vaší jurisdikci.
Zařízení a veškeré příslušenství byly vyrobeny v Číně.
Informace o záruce vašeho zařízení naleznete v části záruky na adrese www.blackberrymobile.com
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