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O této příručce k funkcím mobilních telefonů 
Samsung
V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými 
se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů Samsung. Tyto obecné 
informace však nemusí vždy přesně odpovídat vašemu modelu telefonu, neboť 
termíny použité v uživatelském prostředí telefonu se model od modelu liší.
I přesto v této online příručce naleznete mnoho užitečných informací, které vám 
pomohou lépe pochopit funkce vašeho mobilního telefonu.

Chcete-li nějaké téma najít, hledejte podle názvu funkce či aplikace, o které se 
chcete něco dozvědět. V rámci každého hlavního tématického okruhu naleznete 
odkazy na související podtémata, ve kterých se můžete dozvědět o dalších 
funkcích a možnostech vašeho mobilního telefonu.

Téměř na konci této příručky naleznete kapitoly Časté otázky (FAQ) a Řešení 
problémů. Jestliže se během používání telefonu vyskytnou nějaké potíže, 
podívejte se nejprve sem.

O síťových službách
Abyste mohli využívat svůj mobilní telefon Samsung, je třeba si opatřit služby od 
poskytovatele bezdrátových služeb. V závislosti na vašem poskytovateli služeb, 
oblasti, síti a místním nařízením se dostupné funkce a jejich cena může lišit. 
Chcete-li získat více informací o dostupných službách a jejich ceně, obraťte se na 
vašeho poskytovatele služeb.

U některých sítí může být funkčnost určitých služeb omezena, některé 
technologie a funkce mohou být podporovány pouze v omezené míře. V jiných 
případech se může stát, že na žádost poskytovatele služeb je určitá funkce ve 
vašem přístroji zablokována nebo neaktivní. Ve vašem přístroji mohou být také 
určité služby nabízené vaším poskytovatelem služeb znázorněny speciálními 
ikonami nebo uloženy pod netradičními názvy menu. Chcete-li se o těchto 
funkcích a službách dozvědět více, další informace naleznete v uživatelské 
příručce dodané s mobilním telefonem, nebo se obraťte na vašeho poskytovatele 
služeb.
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Pomocí aplikace budík si můžete nastavit různá upozornění na důležité události, 
nebo ji můžete používat jako běžný budík na každodenní ranní probouzení 
(můžete si zvolit dny, kdy bude budík zvonit). Po aktivaci budíku můžete určit čas 
buzení a nastavit opakování (jestli má budík zvonit každý den nebo pouze v určité 
dny). Můžete si také nastavit typ budíku (melodie, vibrace nebo obojí), jeho tón, 
hlasitost, posunutí a opakování. V některých případech můžete také nastavit, aby 
budík v určený čas zároveň telefon zapnul (je-li vypnutý).

 Vytvoření budíku
Vytvořte si budík, který vás bude upozorňovat na důležité události nebo v určenou 
dobu budit. Vytvoření budíku:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu budíku.1 
Vyberte typ budíku (buzení nebo běžné upozornění), nebo přejděte na 2 
možnosti a vyberte volbu pro vytvoření nového budíku.

Nastavte možnosti budíku:3 
Aktivace budíku ● : zapnutí nebo vypnutí budíku
Název budíku ● : zadání názvu budíku (pro buzení není k dispozici)
Čas budíku ● : nastavení času, kdy má budík zvonit
Tón budíku ● : výběr tónu budíku
Typ budíku ● : výběr způsobu upozornění na budík (melodie, vibrace nebo obojí)
Hlasitost budíku ● : nastavení hlasitosti tónu budíku
Automatické zapnutí ● : aktivace nebo deaktivace funkce automatické zapnutí. 
Pokud tuto funkci aktivujete, budík při spuštění zároveň automaticky zapne 
telefon
Opakování ● : nastavení dnů, kdy má budík zvonit
Opakovat ● : nastavení počtu opakování funkce posunutí
Funkce posunutí ● : nastavení použití funkce posunutí budíku

Po dokončení úprav nastavení budík uložte.4 
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 Vypnutí budíku
Když začne budík zvonit, můžete ho buď vypnout nebo aktivovat funkci posunutí 
a budík tak odložit na později. Vypnutí budíku:

Jakmile začne budík zvonit, stiskněte příslušné kontextové tlačítko pro 1 
vypnutí budíku nebo aktivujte funkci posunutí.

Jestliže použijete funkci posunutí, budík začne po určitém čase zvonit znovu 2 
a vy můžete opakovat krok 1 (u většiny modelů telefonů max. desetkrát).

N Pokud jste aktivovali funkci automatického zapnutí (a telefon je vypnutý), před  ●
spuštěním budíku se telefon automaticky zapne. Po potvrzení budíku se vás 
telefon zeptá, jestli chcete, aby zůstal zapnutý nebo ne.
Běžné buzení není nijak ovlivněno nastavením profi lu telefonu. Například, i  ●
když je aktivní tichý profi l, který ztlumí všechny zvuky telefonu, buzení přesto 
zůstane hlasité.
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Funkce Bluetooth představuje bezdrátový přenosový standard krátkého dosahu, 
který umožňuje přenášet data mezi zařízeními podporujícími tuto funkci. Pokud 
váš telefon podporuje funkci Bluetooth, můžete například vyřizovat hovory nebo 
poslouchat hudbu pomocí sady handsfree, odesílat a přijímat hudební soubory, 
dokumenty, obrázky i jiná data od svých přátel a rodiny, nebo přesouvat soubory z 
mobilního telefonu do jiných zařízení, např. do počítače v kanceláři či u vás doma.

V závislosti na typu telefonu a druhém zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete 
připojit, bude možná třeba jako součást procesu párování zadat heslo nebo kód 
Bluetooth. Než budete moci sdílet data, vlastník druhého zařízení bude možná 
muset potvrdit bezdrátové spojení a/nebo zadat heslo či podobný kód Bluetooth.

N Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení  ●
nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce 
Bluetooth. Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete 
data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená.
Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah  ●
snížen.
Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena  ●
společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

 Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth
Předtím, než budete moci odesílat a přijímat data, je třeba funkci Bluetooth 
aktivovat. Po její aktivaci se budete moci spárovat s jinými zařízeními. Zapnutí 
bezdrátové funkce Bluetooth:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu aplikací.1 
Přejděte do menu Bluetooth.2 
Zobrazte menu možnosti a vyberte příslušnou volbu pro aktivaci či zapnutí 3 
funkce Bluetooth.
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 Vyhledání jiných zařízení Bluetooth a párování 
s nimi
Než spustíte vyhledávání jiných zařízení, zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth 
aktivní. Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu aplikací.1 
Přejděte do menu Bluetooth.2 
Vyberte funkci pro vyhledávání nových zařízení (nebo případně spusťte 3 
hledání znovu, pokud jste vyhledávání zařízení Bluetooth spouštěli nedávno).

Zařízení vyhledá a zobrazí seznam dostupných zařízení Bluetooth ve  N
vašem okolí.

Vyberte název zařízení.4 
Je-li to nutné, zadejte Bluetooth kód PIN (či přednastavený kód PIN) 5 
vybraného zařízení.
Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód, spárování bude dokončeno.

Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu,  N
mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód 
PIN, je třeba ho zadat.

Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné 
služby, například přenos souborů.
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 Odeslání dat
Než budete moci odesílat data pomocí Bluetooth připojení, je třeba funkci 
Bluetooth aktivovat a spárovat se s jiným Bluetooth zařízením. Po spárování s 
jiným zařízením můžete zobrazit menu možnosti a vybrat volbu pro odeslání dat z 
vašich složek či aplikací (Odeslat přes, Odeslat adresu URL prostřednictvím, 
Odeslat vizitku přes > Bluetooth). Pokud chcete odeslat data, příjemce 
pravděpodobně bude muset přenos nejdříve potvrdit.

 Příjem dat
Po spárování s jiným zařízením vám uživatel tohoto zařízení může pomocí funkce 
Bluetooth poslat data do vašeho telefonu. Po zobrazení výzvy potvrďte zahájení 
datového přenosu. Soubory přijaté pomocí Bluetooth připojení si můžete zobrazit 
v menu Moje soubory.

 Tisk dat
Pokud váš telefon podporuje profi l BPP (Basic Printing Profi le), můžete přes 
Bluetooth připojení tisknout data, například zprávy, obrázky, nebo podrobnosti 
o kontaktech či událostech. Chcete-li si ověřit, které funkce Bluetooth máte k 
dispozici ve vašem telefonu, zobrazte možnosti a vyberte volbu služeb Bluetooth.

Tisk dat nebo obrázků: 

Ve vašich složkách či aplikacích si otevřete položku, kterou chcete vytisknout.1 
Zobrazte možnosti a vyberte volbu pro tisk přes Bluetooth.2 
Vyhledejte a spárujte se s tiskárnou podporující funkci Bluetooth.3 
Nastavte možnosti tisku.4 
Položku vytiskněte.5 
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 Možnosti funkce Bluetooth
Pro funkci Bluetooth jsou k dispozici následující možnosti. Možnosti se mohou 
lišit s ohledem na funkci Bluetooth, která je právě aktivní (například pokud 
vyhledáváte nová zařízení nebo si prohlížíte již připojené zařízení).

Aktivace/deaktivace ● : zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
Povolit/Zakázat zařízení ● : povolení či zákaz přístupu Bluetooth zařízení. Jakmile 
zařízení povolíte, bude mít přístup do vašeho telefonu bez nutnosti vašeho 
potvrzení
Služby Bluetooth ● : zobrazení popisu služeb Bluetooth
Procházet soubory ● : zobrazení souborů spárovaného zařízení (pokud zařízení 
představuje souborový server, například telefon, počítač PDA nebo běžný počítač)
Připojit/Odpojit ● : připojení nebo odpojení od spárovaného zařízení (pokud se jedná o 
sluchátka nebo sadu handsfree do automobilu)
Odstranit ● : odstranění jednoho, několika, či všech vybraných Bluetooth zařízení ze 
seznamu dostupných zařízení
Hledat ● : vyhledání Bluetooth zařízení v okolí
Nastavení ● : změna nastavení funkce Bluetooth, například názvu telefonu, aktivace, 
viditelnosti a zabezpečeného režimu
Seznam služeb ● : zobrazení seznamu dostupných služeb pro spárované zařízení
Přejmenovat ● : přejmenování Bluetooth zařízení
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Kalkulačka vám umožní provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu. 
Tato aplikace funguje podobně jako běžná příruční kalkulačka. V závislosti na 
modelu telefonu může kalkulačka obsahovat také vědecké výpočetní funkce. 
Provedení výpočtu:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu organizéru.1 
Spusťte kalkulačku.2 
Stiskem numerických tlačítek zadejte první číslo.3 

Stiskem tlačítka  N * můžete přidat desetinnou čárku a tlačítkem # přidáte 
závorky.

Stisknutím příslušných tlačítek můžete zadat matematická znaménka.4 
Stiskem numerických tlačítek zadejte druhé číslo.5 
Stiskem příslušného tlačítka zobrazte výsledek.6 
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Pomocí aplikace kalendář ve vašem mobilním telefonu můžete spravovat svůj 
denní rozvrh a udržovat přehled o důležitých událostech. V závislosti na modelu 
telefonu můžete pomocí této aplikace vytvářet a zobrazovat události, měnit režim 
zobrazení kalendáře a spravovat upozornění na události. 

 Vytvoření události
Vytvářením událostí v kalendáři si můžete připomínat důležitá data, například 
schůzky, narozeniny a výročí. Vytvoření události:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu organizéru.1 
Otevřete kalendář.2 
Zobrazte možnosti kalendáře.3 
Vyberte volbu pro vytvoření nové události.4 
Vyberte typ události.5 
Nastavte nebo zadejte podrobnosti o události. Dostupné možnosti se liší v 6 
závislosti na typu události:

Budík ● : nastavení upozornění budíku na událost
Čas budíku ● : nastavení času, kdy má budík na událost upozornit
Před ● : nastavení, kdy se má budík spustit před zahájením události
Datum ● : zadání data události
Podrobnosti ● : zadání podrobného popisu události
Datum ukončení ● : zadání data ukončení události
Čas ukončení ● : zadání času ukončení události
Místo ● : zadání místa konání události
Opakovat ● : zadání opakování události (denní, týdenní nebo měsíční)
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Opakovat každý rok ● : nastavení ročního opakování události
Datum zahájení ● : zadání data zahájení události
Čas zahájení ● : zadání času zahájení události
Název ● : zadání názvu události
Do ● : nastavení, do kdy se má událost opakovat

Po dokončení zadávání podrobností událost uložte.7 

 Zobrazení událostí
Zobrazení událostí, které jste zadali do kalendáře. Zobrazení událostí:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu organizéru.1 
Otevřete kalendář.2 
Vyberte datum a zobrazte události uložené k tomuto datu.3 
Vyberte událost a zobrazte si podrobnosti.4 
Události si také můžete zobrazit podle jejich typu. Ze zobrazení kalendáře  N
otevřete možnosti a vyberte volbu seznamu událostí. Vyberte typ události a 
zobrazte si všechny budoucí události tohoto typu.
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 Možnosti kalendáře
Z obrazovky kalendáře nebo zobrazení podrobností události můžete vyvolat 
následující možnosti:

Nová poznámka ● : vytvoření nové schůzky, výročí, svátku či důležité soukromé 
události. Dostupné typy událostí se mohou lišit s ohledem na váš model telefonu
Výchozí zobrazení podle ● : výběr výchozího zobrazení kalendáře (měsíční, týdenní 
nebo denní)
Odstranit ● : odstranění vybrané události nebo všech událostí. Odstranit můžete také 
události v určeném období, v aktuálním měsíci nebo před aktuálním datem
Upravit ● : úprava podrobností vybrané události v kalendáři
Seznam událostí ● : zobrazení všech událostí v kalendáři podle typu. Dostupné typy 
událostí se mohou lišit s ohledem na váš model telefonu
Přejít na ● : zobrazení událostí v aktuálním dni nebo podle určeného data
Zmeškaná upozornění na události ● : zobrazení zmeškaných událostí
Uložit do složky Moje soubory ● : uložení vybrané události v kalendáři ve formátu 
VCS. Soubor můžete nalézt v části Další soubory ve složce Moje soubory
Odeslat přes ● : odeslání události v kalendáři ve zprávě nebo přes Bluetooth připojení
Nastavení ● : úprava nastavení kalendáře
Den zahájení ● : výběr dne, kterým začíná týden (neděle nebo pondělí)
Zobrazit ● : zobrazení událostí podle vybraného data
Režim zobrazení ● : zobrazení událostí v kalendáři podle dne, týdne, či měsíce
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Váš mobilní telefon Samsung obsahuje funkci blokování hovorů, pomocí které 
můžete na základě vašeho nastavení blokovat příchozí nebo odchozí hovory. 
Pomocí této funkce můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním 
volat z vašeho telefonu. S ohledem na vašeho poskytovatele služeb se může 
dostupnost této funkce lišit.

 Aktivace blokování hovorů
Jakmile aktivujete blokování hovorů, osoba, která chce přijímat nebo vytáčet vámi 
zakázané typy hovorů, musí nejprve zadat heslo. 

Aktivace funkce blokování hovorů:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu nastavení aplikací.2 
Vyberte menu hovorů.3 
Vyberte typ hovoru.4 

Blokování hlasových a datových hovorů je třeba aktivovat odděleně. N

Vyberte funkci blokování hovorů.5 
Vyberte typ hovoru (příchozí, odchozí, nebo mezinárodní hovory).6 
Vyberte volbu pro aktivaci blokování hovorů.7 
Zadejte heslo pro blokování hovorů.8 
Uložte nastavení.9 
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 Deaktivace blokování hovorů
Deaktivace funkce blokování hovorů odstraní nutnost zadávat heslo pro typy 
hovorů, které jste zakázali.

Deaktivace funkce blokování hovorů:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu nastavení aplikací.2 
Vyberte menu hovorů.3 
Vyberte typ hovoru.4 

Blokování hlasových a datových hovorů je třeba deaktivovat odděleně. N

Vyberte funkci blokování hovorů.5 
Vyberte typ hovoru (příchozí, odchozí, nebo mezinárodní hovory).6 
Vyberte volbu pro deaktivaci blokování hovorů.7 
Zadejte heslo pro blokování hovorů.8 
Uložte nastavení.9 
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 Změna hesla blokování hovorů
Změna hesla blokování hovorů:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu nastavení aplikací.2 
Vyberte menu hovorů.3 
Vyberte typ hovoru.4 

Hesla pro blokování hlasových a datových hovorů je třeba změnit odděleně. N

Vyberte funkci pro změnu hesla blokování hovorů.5 
Zadejte staré heslo.6 
Zadejte dvakrát nové heslo.7 
Nově nastavené heslo musí obsahovat 4 až 8 znaků.
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Váš mobilní telefon Samsung obsahuje funkci pro přesměrování příchozích 
hovorů na jiné, vámi zadané číslo. Pokud nechcete nebo nemůžete přijímat 
hovory, aktivací této funkce můžete přesměrovat hovory na jiné číslo, například na 
váš domácí nebo pracovní telefon, nebo na server hlasové pošty. S ohledem na 
vašeho poskytovatele služeb se může dostupnost této funkce lišit.

 Aktivace přesměrování hovorů
Pomocí této funkce můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné telefonní číslo. 
Nezapomeňte deaktivovat přesměrování hovorů, pokud chcete znovu přijímat 
hovory na váš telefon.

Aktivace funkce přesměrování hovorů:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu nastavení aplikací.2 
Vyberte menu hovorů.3 
Vyberte typ hovoru.4 

Přesměrování hlasových a datových hovorů je třeba aktivovat odděleně. N

Vyberte funkci přesměrování hovorů.5 
Vyberte podmínku pro přesměrování, například pokud je linka obsazená, když 6 
hovor nepřijímáte, nebo když jste mimo dosah.

Vyberte volbu pro aktivaci přesměrování hovorů.7 
Zadejte číslo, na které budou vaše hovory přesměrovány.8 
Pro případ přesměrování, kdy hovor nepřijímáte, určete dobu, po kterou bude 
telefon čekat než hovor přesměruje.

Uložte nastavení.9 
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 Deaktivace přesměrování hovorů
Deaktivace funkce přesměrování hovorů:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu nastavení aplikací.2 
Vyberte menu hovorů.3 
Vyberte typ hovoru.4 

Přesměrování hlasových a datových hovorů je třeba deaktivovat odděleně. N

Vyberte funkci přesměrování hovorů.5 
Vyberte podmínku pro přesměrování hovorů, kterou chcete deaktivovat.6 
Vyberte volbu pro deaktivaci přesměrování hovorů.7 
Uložte nastavení.8 



16
Copyright © 2010 Samsung. All right reserved.

Samsung Mobile 
function guide Záznamy hovorů

Záznamy hovorů obsahují podrobnosti o hovorech a zprávách, které odesíláte 
a přijímáte. Pomocí záznamů hovorů si můžete prohlížet a spravovat záznamy 
vytočených, přijatých nebo zmeškaných hovorů, nebo odeslaných či přijatých 
zpráv. Jednotlivé záznamy o hovorech či zprávách jsou zobrazeny v opačném 
chronologickém pořadí (od nejnovějšího po nejstarší). Hovory vytočené nebo 
přijaté od jednoho čísla jsou uloženy jako jedna položka, která ukazuje, kolik 
hovorů nebo zpráv bylo odesláno nebo přijato od tohoto čísla.

Pokud počet záznamů překročí maximální počet záznamů podporovaných vaším 
telefonem, nejstarší záznam bude automaticky odstraněn. Maximální počet 
záznamů se v závislosti na vaší SIM kartě může lišit.

 Zobrazení záznamů hovorů
Zobrazení záznamů hovorů:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu záznamů 1 
hovorů.

Přechodem doleva nebo doprava vyberte typ záznamu hovorů (poslední, 2 
vytočené, zmeškané nebo přijaté hovory, odeslané či přijaté zprávy).

Vyberte záznam hovoru, jehož podrobnosti chcete zobrazit.3 
Záznamy vašich hovorů můžete otevřít stisknutím tlačítka volání v základním  N
režimu.



17
Copyright © 2010 Samsung. All right reserved.

Samsung Mobile 
function guide » Záznamy hovorů

 Možnosti záznamů hovorů
V zobrazení záznamů hovorů nebo podrobností o hovoru máte k dispozici 
následující možnosti:

Přidat do Kontaktů ● : vytvoření nového kontaktu použitím čísla v záznamu hovoru 
(viz Kontakty)
Přidat do seznamu blokovaných ● : přidání čísla do seznamu blokovaných čísel. 
Hovory z tohoto čísla budou automaticky odmítány
Cena hovoru ● : zobrazení záznamů o ceně vašich hovorů, například o ceně 
posledního hovoru nebo celkové ceně všech hovorů. Můžete také nastavit cenový 
limit a cenu za jednotku. Pokud celková cena vašich hovorů přesáhne vámi 
nastavený cenový limit, další hovory nebude možné uskutečnit, dokud neresetuje 
počitadlo ceny hovorů. Pokud chcete nastavit cenový limit nebo cenu za jednotku, 
nebo resetovat počitadlo ceny hovorů, je třeba zadat kód PIN2 dodaný s vaší SIM 
kartou
Správce hovorů ● : zobrazení dalších podrobností o hovorech, například ceně nebo 
čase hovorů
Doba hovoru ● : zobrazení časových údajů o vašich hovorech, například délce 
posledního hovoru nebo celkovém čase vytočených nebo přijatých hovorů. Můžete 
také vyresetovat počitadlo času hovorů. Pro úspěšné vyresetování je třeba zadat 
heslo
Kopírovat na obrazovku pro vytáčení ● : vložení čísla ze záznamu hovoru na 
obrazovku pro vytáčení; před vytočením můžete číslo upravit
Odstranit ● : odstranění vybraného záznamu hovoru nebo všech záznamů
Odeslat zprávu ● : odeslání textové nebo multimediální zprávy na vybrané číslo 
(viz Zprávy)
Zobrazit ● : zobrazení podrobností o vybraném záznamu hovoru, například názvu 
kontaktu, čísle, času a datu hovoru
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Váš mobilní telefon Samsung obsahuje funkci čekající hovor, která vás během 
volání upozorní na další příchozí hovor. S ohledem na vašeho poskytovatele 
služeb se může dostupnost této funkce lišit.

 Aktivace funkce čekající hovor
Aktivace funkce čekající hovor:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu nastavení aplikací.2 
Vyberte menu hovorů.3 
Vyberte typ hovoru.4 

Funkci čekající hovor je třeba u hlasových a datových hovorů aktivovat  N
odděleně.

Vyberte funkci čekající hovor.5 
Vyberte volbu pro aktivaci čekajícího hovoru.6 
Uložte nastavení.7 
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 Deaktivace funkce čekající hovor
Deaktivace funkce čekající hovor:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu nastavení aplikací.2 
Vyberte menu hovorů.3 
Vyberte typ hovoru.4 

Funkci čekající hovor je třeba u hlasových a datových hovorů deaktivovat  N
odděleně.

Vyberte funkci čekající hovor.5 
Vyberte volbu pro deaktivaci čekajícího hovoru.6 
Uložte nastavení.7 
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Většina mobilních telefonů Samsung obsahuje digitální fotoaparát, pomocí 
kterého můžete pořizovat snímky a natáčet videa. Parametry fotoaparátu, kvalita 
snímků, funkce a možná nastavení se u každého modelu telefonu liší. Ve většině 
případů vám fotoaparát umožní pořizovat snímky ve formátu JPEG a natáčet 
videa ve formátu 3GP.

N Nefotografujte a nenahrávejte osoby bez jejich svolení. ●
Nefotografujte a nenahrávejte videa na místech, na kterých není povoleno  ●
používání fotoaparátů.
Nefotografujte a nenahrávejte videa na místech, kde by to mohlo ohrozit  ●
soukromí jiných osob.
Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných  ●
podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

V závislosti na modelu vašeho telefonu vám aplikace fotoaparát nabízí široký 
rozsah možností, včetně pořizování jednotlivých fotografi í či řady fotografi í, 
pořizování rozdělených fotografi í (a následné vytvoření scénáře několika snímků), 
pořizování videí a používání různých efektů. 

Chcete-li snímky a videa pořizovat v dobré kvalitě, zajistěte, aby byl objektiv 
fotoaparátu vždy čistý (bez špíny a šmouh). Abyste objektiv při utírání 
nepoškrábali, používejte pouze suchý a jemný hadřík, který nepouští vlákna.
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 Pořizování jednotlivých fotografií
Pořizování jednotlivých fotografi í:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a spusťte aplikaci fotoaparát.1 
V závislosti na modelu vašeho telefonu můžete také aplikaci fotoaparát  N
spustit tlačítkem fotoaparátu nebo pomocí klávesové zkratky.

Pokud se fotoaparát spustí v režimu na šířku, otočte telefon proti směru 2 
hodinových ručiček. 

Namiřte hledáček na vybraný objekt a podle potřeby upravte nastavení 3 
(viz Možnosti fotoaparátu a Úprava nastavení fotoaparátu a kamery).

Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo příslušné klávesové zkratky pořídíte 4 
snímky.

Při ukládání snímku s telefonem nehýbejte. N

Jakmile se po pořízení zobrazí na telefonu obrazovka náhledu, stiskem 5 
tlačítka fotoaparátu nebo příslušné klávesové zkratky se můžete vrátit do 
režimu hledáčku a pořídit další fotografi i.
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 Pořízení řady fotografií
Pomocí této funkce můžete pořizovat série fotografi í pohybujících se objektů.

Pořízení řady fotografi í:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a spusťte aplikaci fotoaparát.1 
V závislosti na modelu vašeho telefonu můžete také aplikaci fotoaparát  N
spustit tlačítkem fotoaparátu nebo pomocí klávesové zkratky.

Pokud se fotoaparát spustí v režimu na šířku, otočte telefon proti směru 2 
hodinových ručiček.

Zobrazte možnosti fotoaparátu a vyberte režim pro focení řady fotografi í.3 
Vyberte počet fotografi í, které chcete pořídit.4 
Vraťte se do režimu hledáčku.5 
Namiřte hledáček na vybraný objekt a podle potřeby upravte nastavení 6 
(viz Možnosti fotoaparátu a Úprava nastavení fotoaparátu a kamery).

Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo příslušné klávesové zkratky pořídíte 7 
snímky. 
Fotoaparát automaticky pořídí požadovaný počet fotografi í.
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 Vytvoření fotomozaiky
Pomocí této funkce můžete pořídit řadu fotografi í a zkombinovat je do mozaiky.

Vytvoření fotomozaiky:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a spusťte aplikaci fotoaparát.1 
V závislosti na modelu vašeho telefonu můžete také aplikaci fotoaparát  N
spustit tlačítkem fotoaparátu nebo pomocí klávesové zkratky.

Pokud se fotoaparát spustí v režimu na šířku, otočte telefon proti směru 2 
hodinových ručiček.

Zobrazte možnosti fotoaparátu a vyberte režim pro vytvoření fotomozaiky.3 
Vyberte styl mozaiky, který chcete vytvořit.4 
Vraťte se do režimu hledáčku.5 
Namiřte hledáček na vybraný objekt a podle potřeby upravte nastavení 6 
(viz Možnosti fotoaparátu a Úprava nastavení fotoaparátu a kamery).

Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo příslušné klávesové zkratky pořídíte 7 
jednotlivé snímky.
Fotoaparát zobrazí každý pořízený snímek jako součást mozaiky. Pokračujte 
v pořizování dokud nebude mozaika hotová.
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 Pořízení videa
Pořízení videa:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a spusťte aplikaci fotoaparát.1 
V závislosti na modelu vašeho telefonu můžete také aplikaci fotoaparát  N
spustit tlačítkem fotoaparátu nebo pomocí klávesové zkratky.

Pokud se fotoaparát spustí v režimu na šířku, otočte telefon proti směru 2 
hodinových ručiček.

Zobrazte menu režimů fotoaparátu a vyberte režim kamery.3 
Namiřte hledáček na vybraný objekt a podle potřeby upravte nastavení 4 
(viz Možnosti fotoaparátu a Úprava nastavení fotoaparátu a kamery).

Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo příslušné klávesové zkratky zahájíte 5 
nahrávání.

Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo příslušné klávesové zkratky nahrávání 6 
ukončíte.

Jakmile se po pořízení videa zobrazí na telefonu obrazovka náhledu, stiskem 7 
tlačítka fotoaparátu nebo příslušné klávesové zkratky se můžete vrátit do 
režimu hledáčku a pořídit další video.
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 Možnosti fotoaparátu
Z režimu hledáčku můžete zobrazit následující možnosti:

Nahrávání zvuku ● : zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku při pořizování videí
Efekty ● : použití různých efektů na vaše snímky či videa
Rámečky ● : přidání rámečku k vašim snímkům a videím
Noční režim ● : zapnutí nebo vypnutí nočního režimu, pomocí kterého lze vylepšit 
kvalitu fotografi í při fotografování v noci
Rozlišení ● : výběr rozlišení snímku
Režim nahrávání ● : výběr režimu nahrávání videí (pokud je chcete přikládat k 
multimediálním zprávám nebo jen ukládat)
Režim fotografování ● : výběr režimu fotografování (jednotlivé snímky, řady snímků 
nebo fotomozaika)
Zkratky ● : zobrazení zkratek fotoaparátu a kamery
Časovač ● : nastavení časovače pro zpoždění spouště při pořizování snímků
Vyvážení bílé ● : výběr nastavení vyvážení bílé pro zdroj světla
Režim hledáčku ● : výběr režimu hledáčku poskytující dodatečné informace

Při náhledu snímku nebo videa po jeho pořízení máte k dispozici následující 
možnosti:

Odstranit ● : odstranění snímku nebo videa
Podrobnosti ● : zobrazení podrobností o snímku nebo videu
Přejít do složky Moje fotografi e/Přejít do složky Moje videoklipy ● : zobrazení seznamu 
pořízených snímků a videí
Zapnutí/vypnutí ochrany ● : zapnutí nebo vypnutí ochrany proti nechtěnému smazání 
snímku nebo videa
Přejmenovat ● : přejmenování snímku nebo videa
Odeslat přes ● : odeslání snímku nebo videa v multimediální zprávě nebo pomocí 
bezdrátového připojení Bluetooth
Nastavit jako ● : nastavení snímku jako tapety na obrazovku telefonu nebo přiřazení 
snímku ke kontaktu jako ID obrázek volajícího
Hledáček ● : návrat do obrazovky hledáčku, pokud chcete pořídit nový snímek nebo 
video
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 Úprava nastavení fotoaparátu a kamery
Různá nastavení ovládacích funkcí fotoaparátu a kamery si můžete přizpůsobit 
podle vašich představ. Chcete-li upravit nastavení, spusťte aplikaci fotoaparát 
a zobrazte menu režimů fotoaparátu. Vyberte menu nastavení; upravit můžete 
následující nastavení:

Zvuk jasu ● : zapnutí nebo vypnutí zvuku při upravování jasu
Výchozí úložiště ● : výběr výchozího úložiště pro umístění vašich snímků a videí 
(paměť telefonu nebo paměťová karta)
Kvalita ● : nastavení kvality vašich snímků a videí
Zvuk spouště ● : zapnutí nebo vypnutí zvuku spouště (výběr z několika přednastavených 
možností, nebo beze zvuku)
Zvuk při zoomování ● : zapnutí nebo vypnutí zvuku při přibližování nebo oddalování 
(zoomu)



27
Copyright © 2010 Samsung. All right reserved.

Samsung Mobile 
function guide Převodník

Pomocí aplikace převodník můžete převádět měny a měrné jednotky na jiné. 
S touto šikovnou aplikací lze převádět měny, jednotky délky, váhy, objemu, 
plochy a teploty. 

V převodníku měn mohou být předem uložené směnné kurzy několika  N
světových měn. Tyto směnné kurzy však nemusí být v době použití přesné. 
Chcete-li, aby byl převod přesný, vždy si před převodem ze spolehlivého zdroje 
zjistěte aktuální hodnoty směnných kurzů. Společnost Samsung nezodpovídá 
za nepřesné nebo nekompletní měnové údaje.

 Provedení převodu
Převod měn: 

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu organizéru.1 
Spusťte převodník.2 
Vyberte typ převodu.3 
Vyberte jednotku, kterou chcete převádět, a zadejte částku převodu.4 

Chcete-li vložit desetinnou čárku, stiskněte  N *. Chcete-li při převodu teplot 
zadat hodnotu menší než 0, stiskněte #.

Vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.5 
Výsledek se zobrazí automaticky.

Chcete-li obrátit směr převodu, zobrazte možnosti a vyberte volbu obrácení  N
převodu.



28
Copyright © 2010 Samsung. All right reserved.

Samsung Mobile 
function guide » Převodník

 Aktualizace směnných kurzů
Vždy před provedením převodu si ověřte, zda používáte aktuální směnné kurzy. 
Tyto kurzy se mohou měnit i několikrát za den. Informace o kurzech získávejte 
vždy ze spolehlivých zdrojů a před každým převodem tyto informace aktualizujte.

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu organizéru.1 
Spusťte převodník.2 
Vyberte převodník měn.3 
Zobrazte možnosti a vyberte volbu pro zobrazení kurzů.4 
Přechodem doleva nebo doprava vyberte počáteční měnu.5 
Přejděte dolů na cílovou měnu.6 
Zobrazte možnosti a vyberte volbu pro úpravu směnného kurzu.7 

Pokud v seznamu nevidíte požadovanou měnu, vyberte volbu pro přidání  N
směnného kurzu a zadejte údaje o nové měně a kurzu.

Zadejte aktualizované kurzovní údaje a kurzy uložte.8 
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Většina mobilních telefonů Samsung vám umožní i na cestách zůstat ve spojení 
pomocí vašich e-mailových účtů. V závislosti na modelu telefonu můžete pomocí 
průvodce jednoduše nastavit e-mailovou schránku, měnit nastavení přijímání 
a odesílání pošty, blokovat nevyžádanou poštu a udržovat vaši schránku 
nezaplněnou díky funkci automatického odstraňování starých e-mailů.

 Nastavení e-mailového účtu
V závislosti na modelu telefonu lze nastavení e-mailového účtu provést jednoduše 
pomocí průvodce nastavením poštovní schránky. Nastavení e-mailového účtu:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu nastavení zpráv.2 
Otevřete menu nastavení e-mailu.3 
Vyberte průvodce nastavením poštovní schránky a pomocí jednoduchých 4 
pokynů postupně dokončete nastavení e-mailové schránky.

Zkontrolujte, zda používáte správnou adresu poštovního serveru a údaje  N
protokolu používané vaším poskytovatelem e-mailového účtu.

 Čtení e-mailů
Poté, co si vytvoříte e-mailový účet, si budete moci číst e-maily ve vašem 
mobilním telefonu. Čtení e-mailů:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete složku Moje zprávy a vyberte Doručené e-maily.2 



30
Copyright © 2010 Samsung. All right reserved.

Samsung Mobile 
function guide » E-mail

Vyberte volbu pro kontrolu nové pošty.3 
Připojení k internetu a stažení e-mailů může být dodatečně zpoplatněno.  N
Bližší údaje zjistíte ve smlouvě s mobilním operátorem.

Po připojení k síti a stažení nových e-mailů přejděte na záhlaví e-mailu. 4 
Po jeho otevření si budete moci přečíst jeho obsah.

 Změna možností příjmu
Upravte si způsob přijímání e-mailů do vašeho mobilního telefonu. Změna 
možností příjmu:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu nastavení zpráv.2 
Otevřete menu nastavení e-mailu.3 
Otevřete možnosti odesílání a dle potřeby změňte následující nastavení 4 
(dostupné možnosti se s ohledem na model vašeho telefonu mohou lišit):

Priorita ● : nastavení priority vaší odchozí pošty (nízká, normální nebo vysoká)
Pošli mi kopii ● : zaslání kopie odchozího e-mailu na vaši adresu
Požadovat potvrzení o doručení ● : požadovat zaslání potvrzení, že odchozí 
e-mail byl doručen příjemci

Všechny systémy a služby elektronické pošty nemusí tuto funkci  N
podporovat. Navíc může mít příjemce e-mailu nastavený zákaz odesílání 
potvrzení o doručení.

Požadovat potvrzení o přečtení ● : požadovat zaslání potvrzení, že odchozí e-mail  
byl příjemcem přečten

Všechny systémy a služby elektronické pošty nemusí tuto funkci  N
podporovat. Navíc může mít příjemce e-mailu nastavený zákaz odesílání 
potvrzení o přečtení.
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Přidat podpis ● : automatické přidání podpisu k vašim odchozím e-mailům. 
Pokud tuto volbu vyberete, do podpisu v e-mailu můžete zahrnout kromě jména 
i telefonní číslo a krátkou zprávu

Po dokončení úprav nastavení uložte.5 

 Změna možností odesílání
Upravte si způsob odesílání e-mailů z vašeho mobilního telefonu. Změna 
možností odesílání:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu nastavení zpráv.2 
Otevřete menu nastavení e-mailu.3 
Otevřete možnosti příjmu a dle potřeby změňte následující nastavení 4 
(dostupné možnosti se s ohledem na model vašeho telefonu mohou lišit):

Automatické dotazování ● : nastavení automatické kontroly nových e-mailů v 
daných intervalech. V závislosti na modelu telefonu můžete tuto funkci nastavit 
na Zapnuto, Vypnuto nebo Pouze domovská síť (kontrola novým e-mailů 
proběhne pouze pokud se nacházíte v oblasti vaší domovské sítě)

Každé připojení k internetu za účelem kontroly nových e-mailů může  N
být dodatečně zpoplatněno. Bližší údaje zjistíte ve smlouvě s mobilním 
operátorem.

Frekvence automatického dotazování ● : po aktivaci Automatického dotazování 
můžete pomocí tohoto nastavení určit interval, jak často se bude telefon 
připojovat k internetu a kontrolovat nové e-maily
Odesílání potvrzení o přečtení ● : odesílání potvrzení odesílateli, že jste si přečetli 
jeho e-mail

Všechny systémy a služby elektronické pošty nemusí tuto funkci  N
podporovat.
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Možnosti příjmu ● : nastavení, které součásti nového e-mailu budou staženy do 
vašeho mobilu (vyberete-li Záhlaví, stáhne se pouze záhlaví e-mailu, vyberete-
li Normální, stáhne se celý e-mail)
Možnosti odstranění ● : nastavení odstraňování přečtených e-mailů - ihned po 
přečtení nebo při příštím připojení telefonu k vašemu e-mailovému účtu
Limit stahování ● : chcete-li zabránit nechtěným výdajům, můžete nastavit 
maximální objem dat, který se může stáhnout při jednom připojení (100Kb, 
300Kb, 500Kb nebo Neomezený)
Zachovat na serveru ● : vyberte tuto volbu, pokud chcete, aby kopie původních 
e-mailů zůstávaly na poštovním serveru

Po dokončení úprav nastavení uložte.5 

 Vytvoření e-mailového profilu
Pokud používáte více než jeden e-mailový účet, můžete si vytvořit e-mailové 
profi ly a jednoduše tak upravovat nastavení účtů, a přepínat mezi nimi. Vytvoření 
e-mailového profi lu:

Upravte si způsob odesílání e-mailů z vašeho mobilního telefonu. Změna 
možností odesílání:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu nastavení zpráv.2 
Otevřete menu nastavení e-mailu.3 
Otevřete menu nastavení e-mailových profi lů.4 
Otevřete možnosti profi lů a vyberte volbu pro vytvoření nového profi lu.5 
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Profi l pojmenujte a podle potřeby upřesněte adresu URL, nosiče, proxy 6 
server, adresu, port, název doménového serveru (DNS) 1 a 2, a nastavení 
GPRS a GSM.

Podrobnosti o těchto nastaveních získáte od svého poskytovatele e-mailu. N

Po dokončení nastavení profi lu zobrazte možnosti a vyberte volbu pro uložení 7 
profi lu.

Chcete-li vytvořit další profi l, můžete dle potřeby tento postup opakovat.
Chcete-li přepnout na jiný profi l, otevřete menu e-mailových profi lů a vyberte 
příslušný profi l.

 Blokování nevyžádaných e-mailů
Chcete-li zabránit příjmu nevyžádané pošty (spamu), určete adresy nebo výrazy v 
e-mailu, které chcete blokovat. Blokování nevyžádaných e-mailů:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu nastavení zpráv.2 
Otevřete menu nastavení e-mailu.3 
Otevřete menu seznamu blokování.4 
Vyberte způsob blokování nevyžádané pošty (podle e-mailové adresy nebo 5 
výrazů ve zprávě).

Zadejte e-mailové adresy nebo výrazy, které chcete blokovat.6 
Po dokončení uložte změny.7 

Příchozí e-maily z určených adres nebo obsahující dané výrazy budou blokovány.
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 Automatické odstraňování starých e-mailů
Udržujte vaši schránku nezaplněnou pomocí nastavení intervalu odstraňování 
starých e-mailů. Automatické odstraňování starých e-mailů:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu nastavení zpráv.2 
Otevřete menu nastavení e-mailu.3 
Otevřete menu automatického odstraňování.4 
Nastavte následující možnosti podle potřeby:5 

Aktivace ● : aktivace nebo deaktivace funkce automatického odstraňování
Možnosti odstraňování ● : vyberte interval automatického odstraňování. Jakmile 
e-mail dosáhne určeného stáří, bude automaticky odstraněn
Vlastní interval ● : pokud vyberete vlastní interval pro odstraňování e-mailů, 
zadejte požadovaný počet dní, po jejichž uplynutí bude e-mail odstraněn

Po dokončení nastavení automatického odstraňování změny uložte.6 



35
Copyright © 2010 Samsung. All right reserved.

Samsung Mobile 
function guide Falešný hovor

Většina mobilních telefonů Samsung nabízí funkci falešný hovor, pomocí které 
můžete nasimulovat příchozí hovor. Pomocí této funkce můžete získat záminku 
pro odchod ze schůzky nebo využít přerušení pro ukončení konverzace.

 Nastavení falešných volání
Funkci falešného volání můžete nastavit, aby zněla jako skutečné volání tak, 
že nahrajete hlasovou zprávu, která se začne přehrávat po přijmutí falešného 
hovoru. Aby falešný hovor zněl více autenticky, nechte hlasovou zprávu namluvit 
jinou osobou.

Nastavení funkce falešného volání:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Otevřete menu nastavení aplikací.2 
Vyberte funkci falešného volání.3 
Vyberte, zda chcete nebo nechcete přehrát hlasovou zprávu při přijmutí 4 
falešného hovoru.
Nastavení se automaticky uloží.

Pokud se rozhodnete použít hlasovou zprávu, nejprve ji musíte nahrát. 5 
Zpráva se přehraje po přijmutí falešného hovoru.

 Vyvolání falešného hovoru
Chcete-li nasimulovat příchozí hovor, stiskněte a podržte příslušné tlačítko 
(tlačítko pro snížení hlasitosti nebo navigační tlačítko dolů). Možná budete chtít 
pro falešný hovor nastavit klávesovou zkratku pomocí nastavení zkratek v menu 
telefonu. Viz uživatelská příručka telefonu. 

Během několika sekund uslyšíte příchozí falešný hovor, který můžete buď 
přijmout nebo odmítnout.
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Některé mobilní telefony Samsung obsahují aplikaci FM rádio, pomocí které 
můžete přijímat, poslouchat nebo dokonce nahrávat hudbu z FM rádiostanic. 
Tato funkce vyžaduje použití sluchátek, pomocí kterých budete poslouchat rádio, 
a které zároveň fungují jako anténa. Informace, který typ sluchátek (s koncovkou 
S20 nebo mikro USB) je kompatibilní s vaším modelem telefonu, naleznete v 
uživatelské příručce.

 Poslech FM rádia
Při poslechu FM rádia je třeba mít připojená sluchátka. Poslech FM rádia:

Připojte sluchátka (která fungují jako anténa) do konektoru pro sluchátka 1 
nebo do multifunkčního konektoru.

V základním režimu otevřete režim Menu a spusťte aplikaci FM rádio.2 
Zapněte FM rádio. U některých modelů telefonů spuštění aplikace FM rádio 3 
zároveň zapne FM rádio.

Pokud zapínáte FM rádio poprvé, potvrďte funkci automatického ladění, 4 
a nechte ji vyhledat a uložit všechny dostupné rádiostanice.

Přepínejte mezi stanicemi stisknutím nebo stisknutím a podržením 5 
navigačního tlačítka doleva nebo doprava.

Hlasitost můžete nastavit pomocí tlačítka hlasitosti.6 
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 Možnosti FM rádia
Při používání FM rádia máte k dispozici následující možnosti:

Přidat do seznamu stanic ● : přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených 
stanic nebo do seznamu všech stanic. Pokud je tato funkce k dispozici, můžete 
stanici po uložení do seznamu oblíbených přidělit klávesovou zkratku (stanici pak 
můžete vyvolat stisknutím této zkratky)
Přehrávání na pozadí ● : nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání 
ostatních aplikací
Otevření seznamu stanic: ●  otevření seznamu oblíbených stanic nebo seznamu 
všech stanic
Nahrát ● : záznam skladeb z FM rádia. Zvukové klipy nahrané z FM rádia si můžete 
zobrazit ve složce Zvuky v Moje soubory
Auto-ladění ● : vyhledání a automatické naladěni všech dostupných rádiostanic
Nastavení ● : úprava nastavení FM rádia
Zobrazit ID stanice ● : nastavení, zda zobrazovat nebo nezobrazovat ID stanice na 
obrazovce FM rádia
Reproduktor zapnout/Sluchátka zapnout ● : zapnutí vestavěného reproduktoru 
telefonu nebo sluchátek 
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Většina mobilních telefonů Samsung obsahuje několik předinstalovaných Java 
her pro vaše pobavení. V některých případech mohou být tyto hry nainstalovány 
v omezené zkušební verzi. Chcete-li hry hrát i po vypršení zkušebního období, 
je třeba je zakoupit od vašeho poskytovatele mobilních služeb (za určitý poplatek 
a s některými omezeními).

 Spouštění a hraní her
Spouštění her, které jsou předinstalovány ve vašem mobilním telefonu. Spouštění 
her:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu aplikací.1 
Otevřete menu her.2 
Vyberte hru.3 
Přečtěte si a potvrďte souhlas s oznámením a případnými podmínkami.4 
Dle možností nastavení hry zvolte jazyk a zapněte nebo vypněte zvuky hry.5 
Řiďte se podle zobrazeného návodu na hraní hry.6 

Bližší informace o získání plné verzi hry, která je ve zkušebním období, získáte v 
části Nakupování a stahování her.
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 Nakupování a stahování her
U vašeho poskytovatele služeb lze získat mnoho zábavných her. Zakoupení a 
stažení plné verze hry: 

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu aplikací.1 
Otevřete menu her.2 
Vyberte hru.3 
Přečtěte si a potvrďte souhlas s oznámením a případnými podmínkami.4 
Dle možností nastavení hry zvolte jazyk a zapněte nebo vypněte zvuky hry.5 
V menu hry najděte a vyberte volbu pro zakoupení hry.6 
Řiďte se pokyny pro zakoupení hry a zadejte odemykací kód. V závislosti na 7 
podmínkách smlouvy s poskytovatelem služeb vám bude účtován poplatek za 
zakoupení hry.
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Pomocí aplikace editor obrázků můžete pořízené snímky různými způsoby 
upravovat. V závislosti na modelu telefonu budou v editoru obrázků k dispozici 
různé nástroje pro úpravy, rámečky a efekty, pomocí kterých si budete moci 
vylepšit své snímky.

 Ořezávání obrázků
Pomocí tohoto nástroje můžete z obrázku oříznout nadbytečné okraje. Ořezávání 
obrázků:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete složku Moje soubory.1 
Otevřete složku s obrázky nebo fotografi emi.2 
Otevřete obrázek nebo fotografi i.3 
Zobrazte možnosti obrázku nebo fotografi e a otevřete menu úprav.4 
Zobrazte možnosti editoru obrázků a vyberte volbu pro oříznutí.5 
Pomocí šipek přesuňte rámeček pro oříznutí do požadované části obrázku.6 
Zobrazte možnosti oříznutí a vyberte volbu pro oříznutí obrázku.7 
Po dokončení ořezávání zobrazte možnosti editoru obrázků a vyberte volbu 8 
pro uložení obrázku.
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 Přidávání efektů do obrázků
Aplikace editor obrázků nabízí využití různých efektů, pomocí kterých můžete 
vylepšit vzhled vašich obrázků. Přidávání efektů do obrázků:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete složku Moje soubory.1 
Otevřete složku s obrázky nebo fotografi emi.2 
Otevřete obrázek nebo fotografi i.3 
Zobrazte možnosti obrázku nebo fotografi e a otevřete menu úprav.4 
Zobrazte možnosti editoru obrázků a vyberte možnosti efektů.5 
Vyberte typ efektu, který chcete použít. V závislosti na modelu telefonu budou 6 
k dispozici následující efekty:

Filtr ● : vyberte jeden z fi ltrů, který chcete na obrázek použít, například hnědý 
odstín nebo efekt negativu
Styl ● : vyberte jeden ze stylů, který chcete na obrázek použít, například reliéf 
nebo zrcadlový efekt
Deformace ● : vyberte jeden z efektů deformace, který chcete na obrázek použít, 
například efekt umocnění střední části nebo deformace spodní části obrázku
Částečné rozmazání ● : pomocí šipek přesuňte rámeček pro rozmazání do 
požadované části a poté použijte efekt pro částečné rozmazání vybrané oblasti

Po dokončení přidávání efektů zobrazte možnosti editoru obrázků a vyberte 7 
volbu pro uložení obrázku.
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 Úprava obrázků (jas, kontrast a barva)
Vylepšení obrázků pomocí vyvážení jasu, kontrastu nebo barvy. Úprava obrázků:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete složku Moje soubory.1 
Otevřete složku s obrázky nebo fotografi emi.2 
Vyberte obrázek, který chcete upravit.3 
Zobrazte možnosti obrázku nebo fotografi e a otevřete menu úprav.4 
Zobrazte možnosti editoru obrázků a vyberte možnosti úprav.5 
Vyberte typ úpravy, který chcete použít. V závislosti na modelu telefonu 6 
budou k dispozici následující možnosti úprav:

Automatická úroveň ● : editor obrázků automaticky vyváží úroveň jasu, kontrastu 
a barev obrázku
Jas ● : pomocí posuvníku zvyšte nebo snižte úroveň jasu obrázku
Kontrast ● : pomocí posuvníku zvyšte nebo snižte úroveň kontrastu obrázku
Barva ● : pomocí posuvníku změňte vyvážení modrozelené a červené, hnědé a 
zelené, a žluté a modré barvy

Po dokončení úprav zobrazte možnosti editoru obrázků a vyberte volbu pro 7 
uložení obrázku.
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 Transformace obrázků (změna velikosti, otočení 
nebo převrácení)
Transformace obrázků změnou jejich velikosti nebo orientace. Transformace 
obrázků:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete složku Moje soubory.1 
Otevřete složku s obrázky nebo fotografi emi.2 
Vyberte obrázek, který chcete transformovat.3 
Zobrazte možnosti obrázku nebo fotografi e a otevřete menu úprav.4 
Zobrazte možnosti editoru obrázků a vyberte možnosti transformace.5 
Vyberte typ úpravy, který chcete použít. V závislosti na modelu telefonu 6 
budou k dispozici následující možnosti transformací:

Změna velikosti ● : vyberte jednu z přednastavených možností a změňte velikost 
obrázku na tento rozměr, nebo vyberte vlastní a ručně upravte výšku a šířku 
obrázku
Otočení ● : pomocí šipek otáčejte obrázkem ve směru nebo proti směru 
hodinových ručiček
Změna velikosti ● : pomocí šipek obrázek převraťte horizontálně nebo vertikálně

Po dokončení transformace zobrazte možnosti editoru obrázků a vyberte 7 
volbu pro uložení obrázku.



44
Copyright © 2010 Samsung. All right reserved.

Samsung Mobile 
function guide Internet

Mnoho mobilních telefonů Samsung je vybaveno vestavěným webovým 
prohlížečem, pomocí kterého můžete surfovat na webu, být v kontaktu s přáteli 
a rodinou, nebo vyhledávat informace. Cena a dostupnost internetových služeb 
se liší v závislosti na vaší oblasti, zemi, poskytovateli služeb a modelu telefonu. 
Funkce prohlížeče se také mohou model od modelu lišit.

 Spuštění webového prohlížeče
Pomocí vestavěného webového prohlížeče můžete zobrazovat webové stránky a 
surfovat po internetu. Spuštění webového prohlížeče:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu internetu.1 
Přejděte na volbu pro otevření prohlížeče, jako je například spuštění 2 
domovské stránky, zadání adresy URL, nebo otevření stránky uložené v 
záložkách.

V závislosti na způsobu spuštění buď zadejte adresu URL, vyberte záložku, 3 
nebo vyberte stránku ze seznamu stránek uložených v historii prohlížení.

Abyste mohli využívat webový prohlížeč, je třeba mít aktivovanou službu pro  N
přístup k internetu. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.
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 Možnosti prohlížeče
Při prohlížení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

Přidat do záložek ● : přidání aktuální webové stránky do záložek
Upřesnit ● : spouštění ostatních aplikací
Kopírovat URL adresu ● : zkopírování adresy URL do zprávy
Zadat URL ● : zadání adresy URL, kterou chcete otevřít
Přejít ● : přechod zpět nebo vpřed v historii stránek
Přejít na domovskou stránku ● : návrat na domovskou stránku
Historie ● : otevření seznamu navštívených webových stránek
Otevřít ● : otevření odkazované webové stránky
Detaily stránky ● : zobrazení detailů aktuální stránky
Velikost stránky ● : přepínání mezi velkou, normální nebo malou velikostí stránky
Načíst znovu ● : opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi
Uložit obrázek ● : uložení vybraného obrázku
Hledat text ● : vyhledání textu na aktuální webové stránce
Nastavení ● : úprava nastavení prohlížeče
Zobrazit záložky ● : otevření seznamu záložek



46
Copyright © 2010 Samsung. All right reserved.

Samsung Mobile 
function guide » Internet

 Přidat záložky
Záložky představují pohodlný způsob, jak si zapamatovat umístění vašich 
oblíbených webových stránek. Poté, co si stránku dáte do záložek, budete ji moci 
kdykoliv znovu jednoduše otevřít. Přidání do záložek:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu internetu.1 
Otevřete menu záložek.2 
Zobrazte možnosti a vyberte volbu pro přidání záložky.3 
Zadejte název stránky a její webovou adresu (URL).4 
Záložku uložte.5 

Z obrazovky záložek můžete zobrazit následující možnosti:
Přidat záložku ● : vytvoření nové záložky
Kopírovat URL adresu ● : zkopírování adresy URL do zprávy (viz Zprávy)
Odstranit ● : odstranění vybrané záložky, několika záložek, nebo všech uložených 
záložek
Upravit ● : změna webové adresy výchozí nebo uložené záložky
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 Zobrazit uložené stránky
Poté, co jste si stránku přidali do záložek, můžete se na ni vrátit pomocí menu 
uložené stránky. Otevření stránky v záložkách:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu internetu.1 
Otevřete menu uložené stránky.2 
Vybráním uložené stránky se připojíte k internetu a tuto stránku zobrazíte.3 

 Zobrazit historii
Po zobrazení historie procházení uvidíte stránky, které jste nedávno navštívili. 
Pokud chcete, klepnutím na příslušný odkaz v historii můžete kteroukoliv z nich 
znovu navštívit. Zobrazení historie procházení:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu internetu.1 
Otevřete menu historie.2 
Pokud chcete, můžete nyní vybrat stránku; telefon se připojí k internetu a 3 
vybraná stránka se zobrazí.
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 Úprava nastavení prohlížeče
Nastavení prohlížeče si můžete upravit a zvýšit tak jeho výkon a bezpečnost při 
surfování. Úprava nastavení prohlížeče:

V základním režimu přejděte do režimu Menu a otevřete menu internetu.1 
Otevřete menu nastavení.2 
Upravte si nastavení prohlížeče dle potřeby.3 

O prohlížeči ● : zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče
Profi ly prohlížeče ● : výběr profi lu připojení, který chcete používat pro připojování 
k internetu
Certifi káty ● : zobrazení certifi kátů webového prohlížeče
Vymazat mezipaměť ● : vymazání mezipaměti. Mezipaměť je dočasná paměť, 
ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky
Možnosti souborů cookie ● : nastavení ukládání souborů cookie. Soubory cookie 
jsou osobní informace odeslané webovému serveru při procházení webu. 
Pokud vyberete možnost být upozorňováni, telefon se zeptá před uložením 
souborů cookie aktuální stránky.
Odstranit soubory cookie ● : odstranění souborů cookie uložených v telefonu. 
Soubory cookie jsou osobní informace odeslané webovému serveru při 
procházení webu
Předvolby ● : změna nastavení zobrazení a zvuků prohlížeče
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Do aplikace poznámky si můžete ukládat důležité informace, které si můžete 
později opět zobrazit. Můžete si tak jednoduše připomenout něco důležitého nebo 
jen přidat pár položek do vašeho nákupního seznamu. 

 Vytvoření poznámky
Vytvoření poznámky:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu organizéru.1 
Otevřete aplikaci poznámky.2 
Zobrazte možnosti a vyberte volbu pro vytvoření nové poznámky.3 
Zadejte text poznámky.4 
Poznámku uložte.5 
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 Možnosti poznámek
Při práci s poznámkami máte k dispozici následující možnosti:

Přidat symbol ● : vložení symbolu do poznámky
Nová poznámka ● : vytvoření nové poznámky
Odstranit ● : odstranění vybrané poznámky, několika poznámek nebo všech 
poznámek
Upravit ● : upravení vybrané poznámky
Zapnutí/vypnutí prediktivního textu ● : zapnutí nebo vypnutí režimu T9, který navrhuje 
slova na základě znaků, které zadáte
Uložit ● : uložení poznámky
Uložit do složky Moje soubory ● : uložení vybrané poznámky ve formátu VNT. Soubor 
můžete nalézt v části Další soubory ve složce Moje soubory
Odeslat přes ● : odeslání vybrané poznámky ve zprávě nebo pomocí připojení Bluetooth 
(viz Zprávy nebo Bluetooth)
Odeslat přes Bluetooth ● : odeslání vybrané poznámky pomocí připojení Bluetooth 
(viz Bluetooth)
Možnosti psaní ● : změna režimu zadávání textu nebo výběr jazyka vaší poznámky
Zobrazit ● : zobrazení vybrané poznámky
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S mobilním telefonem můžete vytvářet a posílat textové, multimediální nebo 
e-mailové zprávy a prohlížet nebo spravovat zprávy, které jste odeslali nebo 
obdrželi. Ceny různých typů zpráv se liší. Podrobnosti o cenách zpráv, limitech a 
další informace můžete nalézt ve smlouvě s poskytovatelem služeb. 

V textových zprávách můžete vedle textu použít i jednoduché emotikony. Pokud 
přidáte předmět nebo mediální soubory nebo zadáte text, který je delší než určitý 
počet znaků, zpráva bude automaticky převedena na multimediální zprávu. 
Maximální počet znaků povolený v textové zprávě a maximální velikost souborů, 
které lze poslat v multimediální zprávě, se může lišit v závislosti na poskytovateli 
služeb.

 Vytvoření a odeslání textové zprávy
Textové zprávy umožňují snadnou komunikaci s ostatními lidmi. Textové zprávy 
jsou omezeny na určitý počet znaků (viz uživatelská příručka). Pokud překročíte 
limit nebo pokud do textové zprávy přidáte přílohy, zpráva se automaticky převede 
na multimediální zprávu, která může být poskytovatelem služeb dodatečně 
zpoplatněna.

Vytvoření a odeslání textové zprávy: 

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete obrazovku pro novou zprávu.2 
Zadejte číslo příjemce (nebo vyberte kontakt z části Kontakty) a text zprávy.3 
Odešlete zprávu.4 
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 Vytvoření a odeslání multimediální zprávy
Multimediální zprávy umožňují kombinovat text, obrázky, videa, hudbu a další 
soubory. Vytvoření a odeslání multimediální zprávy:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete obrazovku pro novou zprávu.2 
Zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu a text zprávy.3 
Otevřete možnosti a vyberte možnost pro přidání multimediálních souborů.4 
Přidejte obrázek, video nebo zvukový soubor.5 
Odešlete zprávu.6 

N Pokud se rozhodnete, že zprávu nechcete odeslat okamžitě, můžete ji uložit  ●
do složky konceptů, abyste ji mohli použít později.
Pokud dojde při odesílání zprávy k chybě, zpráva bude uložena mezi zprávy k  ●
odeslání, abyste ji mohli odeslat později. 
Pokud je zpráva úspěšně odeslána, bude uložena do složky odeslaných  ●
zpráv.
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 Možnosti pro vytváření zpráv
Při vytváření zprávy můžete využít následující možnosti. Dostupné možnosti se 
mohou lišit v závislosti na typu zprávy nebo vybraném poli:

Přidat přílohu ● : přidání multimediálních souborů – tímto se textová zpráva převede 
na multimediální zprávu
Přidat příjemce ● : přidání příjemců ze seznamu posledních hovorů, seznamu kontaktů 
nebo seznamu skupin
Přidat předmět ● : přidání předmětu – tímto se textová zpráva převede na multimediální 
zprávu
Přidat symbol ● : zadání symbolu
Přidat text ● : přidání textové šablony, emotikony, kontaktu, události z kalendáře, úkolu 
nebo poznámky
Upřesnit ● : přístup k dalším možnostem pro přidávání položek
Změna na multimediální zprávu/změna na textovou zprávu ● : převod aktuální zprávy 
na multimediální zprávu nebo textovou zprávu
Kopírovat ● : zkopírování označeného textu
Vyjmout ● : vyjmutí označeného textu
Zobrazit pole adres ● : zobrazení dodatečných polí adres, jako jsou kopie a slepá 
kopie
Upravit stránku ● : přidání nebo odstranění stránky nebo nastavení doby, po kterou by 
stránka měla být zobrazena
Upravit text ● : přístup k možnostem pro úpravu textu
Odeslat ● : odeslání zprávy
Vložit ● : vložení textu ze schránky (text, který jste předtím vyjmuli nebo zkopírovali)
Zapnutí/vypnutí prediktivního textu ● : deaktivace nebo aktivace režimu T9, který 
nabízí slova v závislosti na zadaných znacích
Náhled ● : náhled zprávy před jejím odesláním
Seznam příjemců ● : otevření seznamu příjemců
Odstranit ● : odstranění označeného textu
Uložit do ● : uložení zprávy jako konceptu nebo šablony
Možnosti odesílání ● : úprava možností pro odesílání zpráv
Zapnutí/vypnutí výběru textu ● : aktivace nebo deaktivace režimu výběru textu. 
Jakmile aktivujete režim výběru textu a provedete pohyb nebo stisknete navigační 
tlačítko v textovém poli, tato funkce označí text
Možnosti psaní ● : změna způsobu psaní nebo výběr jazyka pro zprávy
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 Čtení zpráv
Většina mobilních telefonů Samsung upozorňuje na základní obrazovce na přijetí 
nové zprávy. V takovém případě můžete použít zkratku a otevřít zprávu přímo ze 
základní obrazovky. V ostatních případech, například když zmeškáte přijetí zprávy 
nebo když se chcete podívat na starší zprávu, můžete zobrazit zprávy přes menu 
zpráv. Zobrazení zprávy z menu zpráv:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu zpráv.1 
Vyberte složku zpráv (doručené, k odeslání, odeslané nebo koncepty).2 
Vyberte zprávu ze seznamu.3 
Přechodem doleva nebo doprava zobrazíte další zprávy ve vybrané složce 4 
zpráv.

 Možnosti pro prohlížení zpráv
Při prohlížení zprávy můžete využít následující možnosti. Dostupné možnosti se 
mohou lišit v závislosti na typu zprávy nebo vybraném poli:

Odstranit ● : odstranění vybrané zprávy, více zpráv nebo všech zpráv
Upravit ● : úprava konceptu
Seřadit podle ● : seřazení zpráv dle různých kategorií, například podle data, typu, 
předmětu atd
Přesunout do mé složky ● : přesunutí zprávy do složky, kterou jste vytvořili
Přesunout na SIM ● : přesunutí zprávy na SIM kartu
Zapnutí/vypnutí ochrany ● : ochrana zprávy před nechtěným odstraněním nebo 
zrušení ochrany zprávy
Odeslat ● : odeslání konceptu
Odeslat znovu ● : opakované odeslání zprávy
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 Organizace zpráv ve složkách
Můžete vytvořit složky k organizaci a ukládání zpráv. Organizace zpráv ve 
složkách:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu Moje složky.2 
Vyberte možnost pro vytvoření nové složky.3 
Zadejte název složky.4 
Uložte složku.5 

Po vytvoření vlastních složek můžete přesouvat zprávy do složky a ze složky, 
odstraňovat zprávy a řadit je pomocí možností pro zprávy (viz část Možnosti 
pro prohlížení zpráv). Pomocí možností na obrazovce Moje složky můžete také 
vytvořit nové složky, přejmenovat složky a odstranit složky.
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 Vytvoření šablony textové zprávy
Šablony zpráv nabízejí pohodlný způsob odesílání více zpráv se stejným nebo 
podobným obsahem. Vytvoření šablony textové zprávy:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu šablon.2 
Vyberte možnost Textová šablona.3 
Otevřete možnosti a vyberte možnost nebo stisknutím kontextového tlačítka 4 
vytvořte textovou šablonu.

Zadejte text.5 
Uložte šablonu.6 

Po vytvoření textových šablon je můžete přidat při vytváření textových, 
multimediálních nebo e-mailových zpráv zvolením možnosti pro přidání nebo 
vložení textových položek.
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 Vytvoření šablony multimediální zprávy
Šablony zpráv nabízejí pohodlný způsob odesílání více zpráv se stejným nebo 
podobným obsahem nebo prvky. Vytvoření šablony multimediální zprávy:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu šablon.2 
Vyberte možnost multimediální šablony.3 
Vytvořte multimediální šablonu otevřením možností a vybráním možnosti 4 
nebo vyberte přednastavenou multimediální šablonu.

Vytvořte multimediální šablonu zadáním předmětu, textu zprávy a 5 
multimediálních souborů.

Uložte šablonu.6 



58
Copyright © 2010 Samsung. All right reserved.

Samsung Mobile 
function guide » Zprávy

 Odeslání šablony multimediální zprávy
Odeslání šablony multimediální zprávy, kterou jste dříve vytvořili:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu šablon.2 
Vyberte možnost multimediální šablony.3 
Vyberte šablonu.4 
Otevřete možnosti a vyberte možnost pro odeslání šablony.5 
Zadejte číslo nebo adresu příjemce.6 
Pokud chcete, zadejte předmět a dodatečný text do těla zprávy.7 
Odešlete zprávu.8 
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 Chat s aplikací Bluetooth messenger
Některé mobilní telefony Samsung obsahují aplikaci pro rychlé zasílání zpráv, 
kterou lze používat přes bezdrátové rozhraní Bluetooth. Můžete se tak bavit s 
ostatními lidmi v okolí. Tuto funkci lze používat, pokud jste v dosahu Bluetooth 
(maximálně 10 metrů/30 stop) a pokud jste provedli spárování s druhým 
zařízením (viz část Bluetooth). Chat s aplikací Bluetooth messenger:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu Bluetooth messenger.2 
Vyhledejte zařízení s rozhraním Bluetooth, které má aplikaci Bluetooth 3 
messenger, a proveďte spárování.

Zadejte text a odešlete zprávu.4 

Při chatování můžete využít následující možnosti:
Přidat symbol ● : vložení symbolu do zprávy
Konec chatu ● : ukončení aktuálního chatu
Zapnutí/vypnutí prediktivního textu ● : aktivace nebo deaktivace režimu T9, který 
nabízí slova v závislosti na zadaných znacích
Uložit chat ● : uložení zpráv z chatu
Odeslat zprávu ● : odeslání chatové zprávy
Odeslat soubory ● : odeslání obrázků, videozáznamů, hudby, zvuků nebo jiných typů 
souborů uložených v telefonu nebo na paměťové kartě
Možnosti psaní ● : změna způsobu psaní nebo výběr jazyka pro chatové zprávy
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 Úprava nastavení pro zprávy
Nastavení pro zprávy jsou přístupná pouze tehdy, když je vložena SIM karta. 
Úprava nastavení pro zprávy:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu zpráv.1 
Otevřete menu nastavení.2 
Změňte nastavení podle potřeby.3 

Obecné nastavení
Blokovat zprávy ● : nastavení adres a předmětů pro blokování zpráv, které jsou přijaty 
z určitých adres nebo které mají určité předměty
Odstranit podle složky ● : odstranění zpráv podle složky
Nechat kopii ● : nastavení toho, zda se má ukládat kopie odeslaných zpráv ve složce 
pro odeslané zprávy

Zprávy SMS
Adresa centra ● : uložení nebo změna čísla střediska zpráv
Podpora znaků ● : výběr typu kódování znaků. Použití kódování Unicode zmenší 
maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu
Výchozí typ ● : nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do 
zvoleného formátu
Výběr sítě ● : výběr typu přenosu pro odesílání textových zpráv
Adresa pro odpověď ● : umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv 
Vyžádat zprávu o doručení ● : nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv
Doba platnosti ● : nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv
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Zprávy MMS
Povolit reklamy ● : příjem reklamních sdělení
Povolit anonymní ● : příjem zpráv od anonymních odesilatelů
Režim vytváření ● : výběr režimu pro vytváření multimediálních zpráv. Můžete nastavit, 
zda chcete vytvářet zprávy s libovolným typem obsahu a libovolnou velikostí nebo 
zda máte zájem o upozornění ohledně typu a velikosti obsahu
Výchozí styl ● : nastavení výchozích vlastností zpráv, například stylu, velikosti a barvy 
písma nebo barvy pozadí
Čas doručení ● : nastavení časové prodlevy před odesláním zpráv
Vypršení platnosti ● : nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku 
zpráv
Domovská síť ● : nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste 
v domácí zóně
Velikost zprávy ● : nastavení maximální povolené velikosti pro zprávy. Dostupná 
velikost souboru se může lišit v závislosti na zemi
Multimediální profi ly ● : výběr profi lu připojení, který se použije pro odesílání a příjem 
multimediálních zpráv
Priorita ● : nastavení úrovně důležitosti zpráv
Vyžádat zprávu o doručení ● : spolu se zprávou se odešle požadavek na zprávu o 
doručení, abyste byli informováni o tom, že jsou zprávy doručeny
Požadovat potvrzení o přečtení ● : spolu se zprávou se odešle požadavek na zprávu o 
přečtení, abyste byli informováni o tom, že jsou zprávy přečteny
Nastavení příjmu ● : nastavení možností pro příjem zpráv
Roamingová síť ● : nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při 
roamingu v jiné síti
Odeslat zprávu o doručení ● : nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že 
vám byly zprávy doručeny
Odeslat zprávu o přečtení ● : nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že jste 
přečetli zprávy
Možnosti odesílání ● : nastavení možností pro odesílání zpráv
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Push zprávy
Přímé spuštění ● : nastavení toho, zda telefon automaticky spustí webový prohlížeč 
při příchodu zprávy push, která načítá službu
Nastavení příjmu ● : nastavení toho, zda se mají přijímat zprávy push z webového 
serveru

Zprávy informační služby
Seznam kanálů ● : označení kanálů, ze kterých chcete přijímat zprávy informační 
služby. Další informace získáte od poskytovatele služeb
Jazyk ● : výběr preferovaných jazyků, ve kterých se rozesílané zprávy zobrazují
Přijmout ● : nastavení toho, zda se mají přijímat zprávy informační služby od 
poskytovatele služeb

Server hlasové pošty
Server hlasové pošty ● : připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli 
poslechnout hlasové zprávy

Zprávy SOS

Upravte nastavení pro odesílání a příjem SOS zpráv pro nouzové situace 
(viz část SOS zprávy).
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Většina mobilních telefonů Samsung obsahuje funkci Mobilní stopař, která 
pomáhá najít telefon v případě jeho ztráty nebo odcizení. Pokud někdo do 
vašeho telefonu vloží novou SIM kartu, Mobilní stopař automaticky odešle zprávu 
přednastaveným příjemcům, abyste mohli upozornit příslušné orgány a získat 
telefon zpět.

Aktivace funkce Mobilní stopař:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu zabezpečení.2 
Spusťte funkci Mobilní stopař.3 

Při spuštění funkce Mobilní stopař budete muset zadat heslo telefonu (nebo  N
jej vytvořit).

Nastavte následující možnosti:4 
Mobilní stopař ● : aktivace nebo deaktivace funkce Mobilní stopař
Příjemci ● : určení příjemců pro zprávy mobilního stopaře (maximálně dva 
příjemci). Telefonní čísla můžete zadat ručně nebo můžete vybrat kontakty z 
části Kontakty
Odesílatel ● : zadejte své jméno, aby příjemce věděl, od koho zpráva mobilního 
stopaře pochází
Zpráva ● : zobrazení zprávy vyzývající příjemce k uložení a sdělení telefonního 
čísla

Uložte nastavení.5 
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S hudebním přehrávačem můžete poslouchat oblíbené skladby ve formátu MP3. 
Většina mobilů Samsung s funkcí Hudební přehrávač umožňuje přenášet MP3 
soubory z počítače, zařízení s rozhraním Bluetooth nebo paměťové karty 
(v závislosti na funkcích modelu) a potom poslouchat hudbu přes dodaná nebo 
jiná sluchátka. Hudební přehrávač podporuje přehrávání na pozadí, takže můžete 
během poslechu hudby používat ostatní funkce telefonu.

V závislosti na funkcích, které telefon nabízí, můžete synchronizovat hudební 
soubory s aplikací Windows Media Player, vytvářet vlastní seznamy skladeb a 
upravovat hudební nastavení. Pokud je váš model vybaven FM rádiem, můžete 
také nahrávat zvuk z rozhlasové stanice. V závislosti na poskytovateli služeb 
může být k dispozici vyhledávání informací o interpretech a skladbách přes 
službu, která rozpoznává hudbu.

 Přehrávání hudby
Mnoho mobilních telefonů Samsung nabízí skvělé možnosti pro přehrávání hudby. 
Přehrávání hudby na mobilním telefonu:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu hudebního 1 
přehrávače.

Vyberte hudební kategorii a potom skladbu.2 
Hudební přehrávač začne automaticky přehrávat hudbu.

Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:3 
Stisknutím Potvrdit můžete pozastavit přehrávání nebo v něm pokračovat. ●
Stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava můžete přejít zpět nebo  ●
vpřed nebo se posunout v souboru zpět nebo vpřed (stisknutím a podržením).
Stisknutím navigačního tlačítka dolů zastavíte přehrávání. ●

Tlačítka pro ovládání hudby se mohou u různých modelů telefonů lišit.  N
Viz uživatelská příručka telefonu. 
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Pomocí možností hudebního přehrávače můžete upravit hlasitost a další 4 
nastavení (viz část Možnosti hudebního přehrávače).

Většina hudebních přehrávačů obsahuje různé výchozí kategorie hudby, jako  N
jsou všechny skladby, seznamy skladeb, alba, naposledy přehrávané, nejčastěji 
přehrávané, interpreti, žánry a tak dále. Skladby dostupné v jednotlivých 
kategoriích se budou lišit v závislosti na dostupných skladbách a historii 
používání.

 Vytvoření seznamu skladeb
Seznamy skladeb umožňují určit skladby, které chcete přehrát, a pořadí jejich 
přehrání. Vytvoření seznamu skladeb:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu hudebního 1 
přehrávače.

Otevřete kategorii seznamu skladeb.2 
Otevřete menu možností pro seznamy skladeb a vyberte možnost pro 3 
vytvoření nového seznamu skladeb.

Zadejte název seznamu skladeb.4 
Uložte seznam skladeb.5 

Přidání skladeb do nového seznamu skladeb: 

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu hudebního 1 
přehrávače.

Otevřete menu možností pro seznamy skladeb a vyberte seznam skladeb.2 
Otevřete možnosti a vyberte možnost pro přidání hudby. 3 
Vyberte možnost pro přidání skladeb nebo seznamu skladeb. 4 
Vyberte seznam skladeb nebo jednotlivé skladby a přidejte vybrané skladby.5 



66
Copyright © 2010 Samsung. All right reserved.

Samsung Mobile 
function guide » Hudební přehrávač

Přidání skladeb do seznamu skladeb při přehrávání:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu hudebního 1 
přehrávače.

Vyberte kategorii seznamu skladeb a potom vyberte skladbu.2 
Otevřete možnosti a vyberte možnost pro přidání skladby do seznamu 3 
skladeb.

Vyberte seznam skladeb.4 
Potvrďte přidání skladby do seznamu skladeb.5 

 Možnosti hudebního přehrávače
Na obrazovce hudebního přehrávače nebo při zobrazení seznamu skladeb 
můžete využít následující možnosti:

Přidat do seznamu skladeb ● : přidání aktuální hudby do seznamu skladeb
Pozadí ● : nastavení toho, zda se má přehrávat hudba na pozadí, když používáte jiné 
funkce nebo aplikace v telefonu
Podrobnosti ● : zobrazení podrobností o aktuální hudbě
Automatické vypnutí hudby ● : nastavení časovače pro automatické ukončení 
hudebního přehrávače po určité době
Otevřít seznam skladeb ● : otevření aktuálního seznamu skladeb nebo hudební 
knihovny
Přehrát ● : volba přehrávání hudby přes telefon nebo spárovaná a připojená stereo 
sluchátka Bluetooth
Nastavení přehrávače ● : úprava nastavení hudebního přehrávače
Režim opakování ● : výběr režimu opakování (opakovat jednu, opakovat vše, vypnuto)
Odeslat přes ● : odeslání aktuálního hudebního souboru v multimediální zprávě nebo 
přes Bluetooth (viz část Zprávy nebo Bluetooth)
Nastavit jako ● : nastavení aktuální hudby jako vyzváněcího tónu pro hovory nebo 
vyzváněcího tónu pro kontakt
Nastavení ● : úprava nastavení hudebního přehrávače
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Náhodně ● : aktivace režimu náhodného přehrávání hudby
Zvukové efekty ● : vyberte předem defi nované nastavení ekvalizéru pro vylepšení 
hudby
Přenos do ● : přenos skladby do spárovaných a připojených stereo sluchátek 
Bluetooth

 Rozpoznávání hudby

Někteří poskytovatelé služeb nabízejí službu rozpoznávání hudby, která 
pomáhá nalézt informace o interpretovi a skladbě. Toto je užitečné, když chcete 
najít informace o hudbě, kterou posloucháte z různých zdrojů. Zpoplatnění a 
dostupnost této služby se může lišit v závislosti na zemi, oblasti, poskytovateli 
služeb a modelu telefonu.

Službu rozpoznávání hudby lze využít k identifi kaci skladby jejím porovnáním s 
různými online databázemi. Tyto databáze nemusí obsahovat informace o všech 
skladbách, a proto nemusí být hudba vždy identifi kována. Nalezení informací o 
hudbě:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu hudebního 1 
přehrávače.

Vyberte funkci rozpoznávání hudby.2 
Po zaregistrování služby nahrajte hudbu ze zdroje a postupujte podle 3 
zobrazených pokynů.
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V části Moje soubory máte snadný přístup ke všem obrázkům, videozáznamům, 
hudbě, zvukům a dalším typům souborů. Vedle toho můžete zkontrolovat 
množství paměti, které využívají jednotlivé typy souborů, a množství paměti, které 
je v telefonu k dispozici. 

Díky systému DRM (Digital Rights Management) mohou některé multimediální 
položky stažené z Internetu nebo přijaté v multimediální zprávě vyžadovat pro 
otevření licenční klíč. Klíč lze získat z webové stránky, která vlastní práva na 
obsah.

 Zobrazení souborů
Zobrazení souborů:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu Moje soubory.1 
Vyberte typ souboru. Pokud jste do telefonu vložili paměťovou kartu, vyberte 2 
složku paměťové karty, abyste měli přístup k souborům na paměťové kartě.

Vyberte složku a soubor, který chcete zobrazit.3 
V případě obrázku můžete přiblížit a oddálit zobrazení. ●
V případě videa začne automaticky přehrávání. Stisknutím navigačního tlačítka  ●
doleva nebo doprava můžete přejít zpět nebo vpřed nebo se posunout v 
souboru zpět nebo vpřed (stisknutím a podržením).
V případě hudby se spustí hudební přehrávač. Přecházení a vyhledávání není  ●
k dispozici.
V případě zvuku začne automaticky přehrávání. Pokud přehráváte zvukovou  ●
poznámku, stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava můžete přejít 
zpět nebo vpřed nebo se posunout v souboru zpět nebo vpřed (stisknutím 
a podržením). V případě klipu z FM rádia se spustí hudební přehrávač, ale 
přecházení a vyhledávání není k dispozici.

Podporované formáty souborů se mohou lišit v závislosti na modelu  N
telefonu.
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 Možnosti souborů
Při zobrazení souboru nebo seznamu souborů můžete využít následující 
možnosti:

Dostupné možnosti se mohou lišit podle typu souboru. N

Viditelné pro Bluetooth ● : pro vybraný soubor nebo více souborů lze zapnout 
viditelnost pro ostatní zařízení připojená přes Bluetooth
Kopírovat na kartu ● : zkopírování vybraného souboru na paměťovou kartu 
(k dispozici v případě, že je vložena paměťová karta)
Odstranit ● : odstranění vybraného souboru, více souborů nebo všech souborů
Podrobnosti ● : zobrazení podrobností souboru
Skrýt ovladač/zobrazit ovladač ● : skrytí nebo zobrazení ovladače pro přehrávání videa
Seznam ● : návrat na seznam souborů
Přesunout do ● : přesunutí obrázku do jiné složky nebo přesunutí souboru na 
paměťovou kartu (k dispozici v případě, že je vložena paměťová karta)
Přesunout na paměťovou kartu ● :  přesunutí vybraného souboru na paměťovou kartu 
(k dispozici v případě, že je vložena paměťová karta)
Přehrát ● : přehrání vybraného videoklipu nebo zvuku
Přehrát ● : přehrání hudebního souboru přes integrovaný reproduktor telefonu nebo 
připojená stereo sluchátka Bluetooth
Zapnutí/vypnutí ochrany ● : ochrana souboru před nechtěným odstraněním nebo 
zrušení ochrany souboru
Registrace do kalendáře/registrace do kontaktů/registrace do poznámky/registrace  ●
do úkolu: registrace souboru do příslušné aplikace
Přejmenovat ● : přejmenování souboru
Odeslat přes ● : odeslání souboru v multimediální zprávě nebo přes Bluetooth 
(viz část Zprávy nebo Bluetooth)
Nastavit jako ● : nastavení obrázku jako pozadí základní obrazovky nebo jako obrázku 
identifi kujícího volajícího nebo nastavení hudby nebo zvuku jako vyzváněcího tónu 
pro hovory nebo vyzváněcího tónu pro kontakt
Prezentace ● : zobrazení obrázků ve formě prezentace
Odemknout ● : odemknutí souboru chráněného systémem DRM (k odemknutí souboru 
chráněného systémem DRM může být nutná licence nebo přístupový klíč)
Zobrazit ● : zobrazení vybraného obrázku nebo dokumentu
Režim zobrazení ● : zobrazení seznamu názvů souborů nebo miniatur souborů
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V části Kontakty lze ukládat a organizovat informace o osobních a obchodních 
kontaktech. Můžete uložit informace o kontaktu včetně jména, čísla mobilního 
telefonu, čísla domů, e-mailové adresy, narozenin a další informace. Při vytváření 
nové položky v kontaktech si můžete vybrat, zda chcete uložit kontakt do paměti 
telefonu nebo na SIM kartu. Kontakty také nabízejí pohodlný způsob organizace 
kontaktů ve skupinách a možnost hledat kontakty.

 Vytvoření kontaktu
Přidání nového kontaktu do části Kontakty:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu kontaktů.1 
V seznamu kontaktů otevřete možnosti a vyberte možnost pro vytvoření 2 
nového kontaktu.

Vyberte umístění v paměti (paměť telefonu nebo SIM karta).3 
Zadejte informace o kontaktu, a pokud chcete, přiřaďte kontaktu vyzváněcí 4 
tón, obrázek identifi kující volajícího nebo skupinu.

Pokud ukládáte kontakt na SIM kartu, můžete uložit pouze jméno kontaktu  N
a telefonní číslo.

Uložte kontakt.5 
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 Nalezení kontaktu
Část Kontakty obsahuje funkci hledání, která umožňuje rychle nalézt informace o 
kontaktu zadáním několika písmen z jména kontaktu. Nalezení kontaktu:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu kontaktů.1 
V seznamu kontaktů zadejte do pole několik prvních písmen jména 2 
požadovaného kontaktu.
Označí se první kontakt, který splňuje zadaná kritéria.

V případě potřeby vyberte kontakt přechodem nahoru nebo dolů. 3 
Jakmile naleznete kontakt, můžete zavolat, odeslat zprávu nebo upravit informace 
o kontaktu.

U některých modelů telefonů je možné vyhledat jméno kontaktu zadáním  N
písmen přímo na obrazovce pro vytáčení. V základním režimu stiskněte tlačítka, 
která odpovídají několika prvním písmenům jména kontaktu, otevřete možnosti 
a vyberte položku Hledat jako jméno.
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 Možnosti kontaktů
Při zobrazení seznamu kontaktů nebo podrobností kontaktu můžete využít 
následující možnosti:

Hovor ● : zavolání na vybraný kontakt
Kopírovat do ● : zkopírování vybraného kontaktu do paměti telefonu nebo na SIM kartu
Kopírovat na SIM kartu/kopírovat do telefonu ● : zkopírování vybraného kontaktu nebo 
všech kontaktů do paměti telefonu nebo na SIM kartu
Přidat nový kontakt ● : vytvoření nového kontaktu do paměti telefonu nebo na SIM 
kartu
Odstranit ● : odstranění vybraného kontaktu, více kontaktů nebo všech kontaktů
Upravit ● : úprava informací u vybraného kontaktu
Odeslat zprávu ● : odeslání textové nebo multimediální zprávy vybranému kontaktu 
(viz část Zprávy)
Odeslat vizitku přes ● : odeslání informací o vybraném kontaktu ve zprávě nebo přes 
rozhraní Bluetooth
Stav paměti ● : zobrazení počtu uložených kontaktů a počtu kontaktů, které lze ještě 
uložit
Přesunout do ● : přesunutí kontaktu do paměti telefonu nebo na SIM kartu
Přesunout na SIM kartu/přesunout do telefonu ● : přesunutí vybraného kontaktu nebo 
všech kontaktů do paměti telefonu nebo na SIM kartu
Moje vizitka ● : uložení vlastních kontaktních údajů. Můžete je odeslat ve zprávě nebo 
přes Bluetooth
Řazení jmen ● : nastavení toho, zda mají být kontakty seřazeny podle jména nebo 
příjmení
Vlastní čísla ● : uložení vlastních telefonních čísel. Tato čísla nemají vliv na vaše 
skutečné telefonní číslo
Uložit kontakt do ● : nastavení paměti, do které se budou ukládat nové kontakty
Nastavení ● : úprava nastavení kontaktů
Rychlá volba ● : nastavení čísla rychlé volby, pomocí kterého lze zavolat na kontakt ze 
základního režimu stisknutím jednoho tlačítka; vyberte číslo rychlé volby a potom 
přiřaďte telefonní číslo. Přiřazené číslo poté můžete vytočit ze základního režimu 
stisknutím a podržením tlačítka, které odpovídá číslu rychlé volby
Zobrazit ● : zobrazení údajů vybraného kontaktu
Zobrazit kontakty z ● : nastavení umístění, které se bude otevírat při prohlížení 
kontaktů v seznamu kontaktů
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 Vytvoření skupiny
Můžete vytvořit skupiny kontaktů pro organizaci kontaktních údajů (například 
všichni členové rodiny) nebo pro snazší odesílání zpráv více kontaktům najednou 
(například všichni členové sportovního týmu). Vytvoření skupiny:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu kontaktů.1 
Při zobrazení seznamu kontaktů můžete přechodem doleva otevřít seznam 2 
skupin.

Otevřete možnosti a vyberte možnost pro vytvoření skupiny.3 
Zadejte název skupiny a nastavte identifi kační obrázek skupiny a vyzváněcí 4 
tón skupiny.

Uložte skupinu.5 
Po vytvoření skupin můžete do skupin přiřadit nové členy při vytváření nebo  N
úpravě kontaktů.

 Možnosti skupin
Při zobrazení seznamu skupin můžete využít následující možnosti:

Vytvořit skupinu ● : vytvoření nové skupiny
Odstranit ● : odstranění vybrané skupiny, více skupin nebo všech skupin
Upravit ● : úprava nastavení vybrané skupiny, jako je například název skupiny, 
identifi kační obrázek a vyzváněcí tón
Odeslat zprávu ● : odeslání textové nebo multimediální zprávy všem členům vybrané 
skupiny (viz část Zprávy)
Zobrazit ● : zobrazení seznamu členů vybrané skupiny
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Mobilní telefon Samsung obsahuje funkci zámek telefonu, která chrání telefon 
před neoprávněným použitím. Po aktivaci této funkce bude telefon při zapnutí 
vyžadovat čtyř až osmimístné heslo. Po zapnutí telefonu budou všechny funkce 
zablokovány, dokud nebude zadáno správné heslo. 

 Aktivace zámku telefonu
Aktivace zámku telefonu a zadání hesla pro zámek:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu pro nastavení zabezpečení.2 
Zvolte funkci zámek telefonu.3 
Aktivujte zámek telefonu.4 
Zadejte heslo pro zámek telefonu.5 

Pokud jste jej ještě nevytvořili, bude nutné vytvořit heslo pro zámek  N
telefonu.

Při zapnutí telefonu bude nyní nutné zadat heslo.

Chcete-li deaktivovat zámek telefonu, postupujte dle pokynů uvedených výše a 
vyberte možnost pro vypnutí zámku. Bude nutné zadat heslo pro zámek telefonu.
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 Odemknutí telefonu
Při zapnutí telefonu, u kterého je aktivní funkce zámek telefonu, je nutné zadat 
čtyř až osmimístné heslo. Telefon odemknete zadáním hesla, které jste nastavili 
při aktivaci funkce zámek telefonu.

Nezapomeňte nebo neztraťte toto heslo. Pokud si nepamatujete heslo pro  N
zámek telefonu, musíte přinést telefon do servisu značky Samsung, kde telefon 
odemknou.

 Změna hesla pro zámek telefonu
Pokud znáte aktuální heslo, je možné heslo pro zámek telefonu snadno změnit. 
Změna hesla:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu pro nastavení zabezpečení.2 
Zvolte funkci pro změnu hesla.3 
Zadejte staré heslo.4 
Zadejte dvakrát nové heslo.5 
Heslo je změněno na nové.
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Mobilní telefon Samsung obsahuje funkci zámek PIN, která nabízí dodatečnou 
úroveň ochrany. Po aktivaci této funkce bude telefon při zapnutí vyžadovat čtyř 
až osmimístný PIN dodaný se SIM kartou. Pokud heslo nezadáte, nebudete mít 
přístup k funkcím telefonu. Když je zámek PIN aktivní, při zapnutí telefonu je 
nutné zadat PIN.

 Aktivace zámku PIN
Pro aktivaci zámku PIN je nutný PIN dodaný se SIM kartou. Pokud jste PIN 
ztratili, obraťte se na servis značky Samsung. Aktivace zámku PIN:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu pro nastavení zabezpečení.2 
Zvolte funkci zámek PIN.3 
Aktivujte zámek PIN.4 
Zadejte čtyř až osmimístný PIN, který jste obdrželi se SIM kartou.5 
Při zapnutí telefonu bude nyní nutné zadat PIN.

Pokud zadáte nesprávný PIN vícekrát, než je stanovený limit, PIN se zablokuje  N
a současně bude zablokována vaše SIM karta. SIM kartu lze odblokovat 
zadáním kódu PUK dodaného se SIM kartou. Pokud zablokujete SIM kartu 
natrvalo zadáním nesprávného kódu PUK, budete se muset kvůli odblokování 
SIM karty obrátit na poskytovatele služeb.

Chcete-li deaktivovat zámek PIN, postupujte dle pokynů uvedených výše a 
vyberte možnost pro vypnutí zámku. Bude nutné zadat PIN.
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 Odemknutí SIM karty
Při zapnutí telefonu, u kterého je aktivní funkce zámek PIN, je nutné zadat čtyř 
až osmimístný PIN. Telefon odblokujete zadáním kódu PIN, který jste obdrželi od 
poskytovatele služeb.

 Změna kódu PIN
Pokud znáte aktuální PIN, je možné jej snadno změnit. Změna kódu PIN:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu pro nastavení zabezpečení.2 
Zvolte funkci pro změnu kódu PIN.3 
Zadejte starý PIN.4 
Zadejte dvakrát nový PIN.5 
PIN se změní na nový čtyř až osmimístný PIN.
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V závislosti na modelu telefonu lze upravit nastavení pro řadu funkcí a aplikací. 
Tato nastavení určují způsob, jakým telefon funguje, ovlivňují vizuální styl menu a 
obrazovek a chrání citlivá data před krádeží. Díky množství dostupných nastavení 
lze mobilní telefon kompletně upravit dle vlastních preferencí a potřeb.

 Profily
Váš mobilní telefon nabízí několik přednastavených profi lů, které lze použít k 
ovládání základních funkcí, jako jsou typ upozornění na volání, vyzváněcí tón, 
hlasitost upozornění na volání, hlasitost upozornění na zprávu a nastavení 
vibrací. Přednastavené profi ly můžete upravit, případně můžete vytvořit nové 
profi ly.

Zvolení profi lu:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu profi lů.2 
Zvolte jeden z následujících profi lů:3 

Automobil ● : hlasité tóny pro příchozí hovory, upozornění na zprávy a zapnutí/
vypnutí
Jednání ● : ztlumení tónů pro příchozí hovory, upozornění na zprávy a zapnutí/
vypnutí
Normální ● : střední tóny pro příchozí hovory, upozornění na zprávy a zapnutí/
vypnutí
Offl ine ● : ztlumení zvuku při zapnutí/vypnutí a vypnutí zvuků telefonu. V tomto 
režimu jsou deaktivovány všechny síťové funkce. Tento režim je vhodný pro 
místa, na kterých je zakázáno používání bezdrátového připojení, jako je 
nemocnice nebo letadlo
Venku● : vibrace a hlasité tóny pro příchozí hovory, upozornění na zprávy a 
zapnutí/vypnutí
Tichý ● : pouze vibrace pro příchozí hovory, upozornění na zprávy a zapnutí/
vypnutí 
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Úprava nastavení zvuku v profi lu:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu profi lů.2 
Přejděte na profi l, který chcete upravit.3 
Otevřete možnosti profi lu a vyberte možnost pro úpravu profi lu.4 
Přejděte doleva nebo doprava na kategorie zvuku nebo přejděte nahoru nebo 5 
dolů a upravte následující možnosti. Dostupné možnosti se mohou lišit v 
závislosti na profi lu:

Hlasitost tónu upozornění ● : nastavení úrovně hlasitosti pro upozornění na 
zprávu
Automatická odpověď ● : nastavení toho, zda se mají příchozí hovory automaticky 
odmítat s textovou zprávou. Pokud chcete hovory odmítat, zadejte zprávu, 
která má být odeslána volajícím
Typ upozornění na hovor ● : výběr způsobu upozornění na příchozí hovory 
(melodie, vibrace nebo obojí)
Hlasitost upozornění na hovor● : nastavení úrovně hlasitosti pro upozornění na 
hovor
Tón klávesnice ● : výběr tónu, který zazní při stisknutí tlačítka 
Opakování upozornění na zprávu ● : nastavení toho, jak často telefon upozorňuje 
na novou zprávu
Tón upozornění na zprávu ● : výběr požadovaného tónu v případě, že je jako 
upozornění na příchozí zprávy nastavena melodie
Typ upozornění na zprávu ● : výběr způsobu upozornění na příchozí zprávy 
(melodie, vibrace nebo obojí)
Hlasitost zvuků telefonu ● : nastavení úrovně hlasitosti pro ostatní zvuky telefonu
Typ zapnutí/vypnutí ● : výběr způsobu upozornění na zapnutí a vypnutí telefonu
Vyzvánění hlasového hovoru ● : výběr požadovaného tónu v případě, že je jako 
upozornění na příchozí hovory nastavena melodie

Uložte profi l.6 
Chcete-li vytvořit profi l, otevřete možnosti profi lů, vyberte možnost pro vytvoření  N
profi lu a upravte profi l podle výše uvedených informací tak, aby vám vyhovoval.
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 Displej a osvětlení
V menu nastavení můžete otevřít a upravit následující nastavení pro displej a 
osvětlení mobilního telefonu:

Čas podsvícení ● : nastavení doby pro normální a ztlumené podsvícení displeje
Jas ● : nastavení jasu displeje
Displej volání ● : nastavení velikosti a barvy písma
Písmo ● : nastavení velikosti a typu písma
Pozdrav ● : úprava zprávy, která se zobrazuje při zapnutí telefonu
Domovská obrazovka ● : úprava obrázku a zobrazených položek na základní 
obrazovce

Použít schéma - : nastavení přednastaveného schématu
Obrázky - : nastavení pozadí, kalendáře obrázků hodin a stylů
Náhodné pozadí - : na pozadí se zobrazí náhodný obrázek z vybraného zdroje

Osvětlení klávesnice ● : nastavení doby, kdy má být aktivní osvětlení klávesnice 
(vždy, pouze v noci nebo určitou dobu)
Přechodový efekt menu ● : nastavení typu přechodu, který se použije při změně menu
Můj motiv ● : volba přednastaveného motivu
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 Čas a datum
V menu nastavení můžete otevřít a upravit následující nastavení pro zobrazení 
času a data na mobilním telefonu:

Automatická aktualizace času ● : automatická aktualizace času při cestování do jiných 
časových pásem
Datum ● : přímé nastavení aktuálního data
Formát data ● : výběr formátu data
Domovské pásmo ● : nastavení domovského časového pásma
Čas ● : přímé nastavení aktuálního času
Formát času ● : výběr časového formátu (12 nebo 24 hodin)

 Nastavení telefonu
V menu nastavení můžete otevřít a upravit následující obecná nastavení 
mobilního telefonu:

Informace o volajícím ● : zobrazení nebo skrytí informací o volajícím nebo odesilateli 
pro příchozí hovory a zprávy
Jazyk ● : výběr jazyka používaného v telefonu
Zkratky ● : nastavení akcí pro klávesové zkratky (ty lze použít na základní obrazovce)
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 Nastavení aplikací
V menu nastavení můžete otevřít a upravit následující nastavení aplikací v 
telefonu.

Hovor
Všechny hovory ●

Upozornit na hovor - : aktivace nebo deaktivace upozornění na příchozí hovory
Režim příjmu - : nastavení způsobu příjmu hovorů – závisí na telefonu
Automatické odmítnutí - : zapnutí nebo vypnutí automatického odmítnutí a zadání 
seznamu volajících, kteří se mají automaticky odmítnout
Tóny stavu hovoru - : aktivace nebo deaktivace tónu spojení, minutového oznámení 
nebo ukončení hovoru
Zobrazit moje číslo - : zobrazení vašeho telefonního čísla příjemcům (tuto funkci lze 
použít pouze tehdy, když je vložena SIM karta)

Hlasové hovory●
Opakované vytáčení - : nastavení možností pro automatické opakované vytáčení 
hovoru, který nebyl spojen
Blokování hovorů - : blokování hovorů z určitých čísel
Přesměrování hovoru - : přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo
Čekající hovor - : nastavení způsobu, kterým se nakládá s příchozím hovorem, 
když už s někým hovoříte

Datové volání ●
Blokování hovorů - : blokování hovorů z určitých čísel
Přesměrování hovoru - : přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo
Čekající hovor - : nastavení způsobu, kterým se nakládá s příchozím hovorem,
 když už s někým hovoříte

Zpráva

Úprava nastavení pro odesílání a příjem zpráv (viz část Úprava nastavení pro 
zprávy).
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Kontakty
Řazení jmen ● : nastavení způsobu zobrazení jmen kontaktů
Vlastní čísla ● : uložení a správa vlastních čísel
Rychlá volba ● : nastavení čísel rychlé volby pro oblíbené kontakty
Uložit kontakt do ● : určení místa pro ukládání nových kontaktů a způsobu ukládání
Zobrazit kontakty z ● : určení místa, ze kterého se mají načítat informace o 
kontaktech, při používání části Kontakty

Kalendář
Výchozí zobrazení podle ● : nastavení výchozího zobrazení kalendáře (měsíc, týden 
nebo den)
Den zahájení ● : nastavení dne, kterým má začínat týden (neděle nebo pondělí)

Internet

Úprava nastavení pro přístup k Internetu a prohlížení webových stránek 
(viz část Úprava nastavení prohlížeče).

Hudební přehrávač
Přehrávání na pozadí ● : nastavení toho, zda se má přehrávat hudba na pozadí, když 
používáte jiné aplikace
Automatické ●  vypnutí hudby: nastavení automatického ukončení přehrávání po určité 
době
Zvukové efekty ● : použití efektů nebo výběr nastavení ekvalizéru pro hudbu

Falešný hovor

Nastavte, zda se má přehrát zvuková nahrávka při používání falešného hovoru 
(viz část Falešný hovor).
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 Zabezpečení
V menu nastavení můžete otevřít a upravit následující nastavení zabezpečení 
telefonu a dat.

Změnit heslo ● : změna hesla telefonu (viz část Změna hesla pro zámek telefonu)
Změnit kód PIN ● : změna kódu PIN, který slouží k přístupu k datům telefonu
Změnit kód PIN2 ● : změna kódu PIN2, který chrání primární PIN
Mobilní stopař ● : aktivace nebo deaktivace funkce mobilní stopař, která pomáhá 
nalézt telefon v případě jeho ztráty nebo odcizení (viz část Mobilní stopař)
Zámek PIN ● : aktivace nebo deaktivace zámku PIN, aby byl při přístupu k datům 
požadován kód PIN (viz část Zámek PIN)
Zámek telefonu ● : aktivace nebo deaktivace zámku telefonu, aby bylo před použitím 
telefonu požadováno heslo (viz část Zámek telefonu)
Ochrana soukromí ● : ochrana různých typů dat
Zámek SIM ● : aktivace nebo deaktivace zámku SIM, aby bylo při přístupu k SIM kartě 
požadováno heslo

 Nastavení sítě
V menu nastavení můžete otevřít a upravit následující nastavení pro výběr sítí a 
připojení telefonu k sítím:

Nastavení připojení ● : úprava nastavení pro síťová připojení
Výběr sítě ● : nastavení způsobu výběru sítě, který může být buď automatický, nebo 
ruční

 Připojení k počítači
V menu nastavení můžete otevřít a upravit nastavení pro připojení k počítači, 
která určují způsob chování telefonu při připojení k počítači. S tímto nastavením 
se můžete rozhodnout, zda chcete spravovat soubory a data přes aplikaci 
Samsung PC Studio nebo Windows Media Player nebo zda chcete telefon 
přepnout do režimu velkokapacitního paměťového zařízení. Viz část USB 
připojení.
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 Průvodce nastavením
Pomocí průvodce nastavením můžete rychle a pohodlně nastavit základní 
nastavení mobilního telefonu, jako jsou motiv, časové pásmo a profi l. Chcete-li 
použít průvodce nastavením, vyberte jej z menu nastavení a postupujte podle 
zobrazených pokynů.

 Nastavení paměti
V menu nastavení můžete otevřít a upravit následující nastavení související s 
používáním paměti telefonu:

Vymazat paměť telefonu ● : vymazání vybraných dat z paměti telefonu 
(UPOZORNĚNÍ: tímto se trvale odstraní veškerá vybraná data z paměti telefonu)
Výchozí paměť ● : výběr výchozího umístění v paměti, které se použije při přenášení 
dat, pořizování snímků a videozáznamů nebo při záznamu zvukových poznámek a 
FM rádia
Formátovat paměťovou kartu ● : naformátování vložené paměťové karty 
(UPOZORNĚNÍ: tímto se trvale vymažou všechna data na paměťové kartě)
Stav paměti ● : zobrazení využité a dostupné paměti pro různé typy souborů

 Obnovení nastavení
V menu nastavení můžete obnovit výchozí hodnoty různých nastavení. Chcete-li 
obnovit nastavení, otevřete menu pro obnovení a vyberte nastavení, která chcete 
obnovit.
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Většina mobilních telefonů Samsung nabízí funkci SOS zprávy, která v případě 
nouze umožňuje zaslat textovou zprávu přednastaveným kontaktům. Díky funkci 
SOS zpráva můžete diskrétně upozornit přátele nebo členy rodiny na svou situaci, 
aby vám mohli pomoci.

 Konfigurace SOS zpráv
Mobilní telefon nabízí možnosti pro odesílání a příjem SOS zpráv. Konfi gurace 
možností pro odesílání:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu zpráv.1 
Vyberte menu nastavení.2 
Vyberte menu SOS zpráv.3 
Otevřete možnosti odesílání a nastavte následující možnosti podle vlastních 4 
představ:

Odesílání SOS ● : zapnutí nebo vypnutí SOS zpráv
Příjemci ● : určení příjemců pro SOS zprávy. Telefonní čísla můžete zadat ručně 
nebo můžete vybrat kontakty z části Kontakty
Opakovat ● : nastavení počtu automaticky odeslaných SOS zpráv

Uložte nastavení.5 
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Konfi gurace možností pro příjem:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu zpráv.1 
Vyberte menu nastavení.2 
Vyberte menu SOS zpráv.3 
Otevřete možnosti pro příjem a nastavte typ upozornění.4 
Uložte nastavení.5 

 Odesílání zpráv SOS
Pokud jste v nebezpečí, můžete odeslat SOS zprávu předem nastaveným 
kontaktům. Chcete-li odeslat SOS zprávu, stiskněte čtyřikrát jedno z tlačítek 
pro ovládání hlasitosti (zvýšení nebo snížení hlasitosti). V závislosti na modelu 
telefonu můžete použít tlačítko volání nebo tlačítko pro mazání. Viz uživatelská 
příručka telefonu. 

Přednastavená zpráva bude automaticky odeslána určeným příjemcům a telefon 
se přepne do SOS režimu, ve kterém bude přijímat hovory od příjemců. Pokud 
vám příjemce SOS zprávy zavolá, hovor bude automaticky spojen.

Režim SOS lze ukončit stisknutím vypínacího tlačítka/tlačítka pro ukončení  N
menu.
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Aplikace stopky umožňuje zaznamenat čas události stejně jako tradiční stopky s 
mezičasem. Aplikace se snadno ovládá a umožňuje zahájit měření a zaznamenat 
jednotlivé mezičasy. Maximální počet mezičasů, které lze zaznamenat, se může 
lišit v závislosti na modelu telefonu.

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu aplikací.1 
Vyberte aplikaci stopky.2 
Stisknutím příslušného kontextového tlačítka spustíte stopky.3 
Dalším stisknutím příslušného kontextového tlačítka zaznamenáte mezičasy 4 
nebo zastavíte stopky (když skončíte s měřením).
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Aplikace úkoly umožňuje vytvořit virtuální seznam úkolů a nastavit upozornění, 
která vám připomenou důležité úkoly. V aplikaci můžete dát úkolu název a dále 
uvést podrobnosti k úkolu. Pro každý úkol můžete nastavit datum začátku, 
datum konce a upozornění, abyste nezapomněli na důležité úkoly a mohli upravit 
svůj plán. Dále můžete úkolům přiřadit prioritu na stupnici od 1 do 5, aby bylo 
zajištěno, že bude důležitým úkolům věnována patřičná pozornost.

 Vytvoření úkolu
Úkoly nabízejí snadný způsob připomenutí věcí, které musíte udělat. Vytvoření 
úkolu:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu organizéru.1 
Otevřete aplikaci úkoly.2 
Otevřete možnosti a vyberte možnost pro vytvoření nového úkolu.3 
Zadejte název úkolu a podrobnosti o úkolu.4 
Uložte úkol.5 
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 Možnosti úkolů
Při práci s úkoly můžete využít následující možnosti:

Přidat symbol ● : vložení symbolu
Nová poznámka ● : vytvoření nového úkolu
Provedeno/neprovedeno ● : označení úkolu jako provedeného nebo neprovedeného
Upravit ● : úprava vybraného úkolu
Seřadit podle ● : seřazení úkolů podle stavu, termínu nebo priority
Zmeškaná upozornění na události ● : zobrazení zmeškaných upozornění na události
Zapnutí/vypnutí prediktivního textu ● : aktivace nebo deaktivace funkce prediktivního 
zadávání textu
Uložit ● : uložení úkolu
Uložit do složky Moje soubory ● : uložení úkolu ve formátu VCS. Soubor můžete 
nalézt v části Další soubory ve složce Moje soubory 
Odeslat přes ● : odeslání úkolu ve zprávě nebo přes Bluetooth
Zobrazit ● : zobrazení podrobností o úkolu
Možnosti psaní ● : změna způsobu psaní nebo výběr jazyka pro úkol
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Funkce zadávání textu umožňuje ovládat způsob, jakým se zadává text při 
vytváření zpráv, kontaktů nebo poznámek. V závislosti na modelu telefonu mohou 
být k dispozici různé režimy zadávání textu, které pomáhají zadat text rychleji 
a pohodlněji. Zvolením režimu zadávání textu, který je vhodný pro vás a danou 
situaci, můžete zadat text rychleji a přesněji.

 Změna režimu zadávání textu
Při vytváření zpráv nebo zadávání textu pro jiný účel, jako je například vytváření 
poznámky, můžete změnit režim zadávání textu tak, aby vám vyhovoval. Změna 
režimu zadávání textu: 

Otevřete možnosti a vyberte možnost psaní. 1 
Zvolte jeden ze čtyř režimů: režim T9, režim ABC, režim symbolů nebo 2 
číselný režim. 

Při zadávání textu můžete přepnout mezi režimy pomocí příslušných tlačítek 
(obvykle to jsou tlačítka * a #). Více informací o jednotlivých režimech naleznete 
v následujících tématech.
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 Režim T9
Režim T9 je režim prediktivního zadávání textu. Při používání klávesnice v režimu 
T9 se mobilní telefon snaží určit nejpravděpodobnější slovo, které zadáváte, 
pomocí slovníku běžných výrazů. Chcete-li zadat text v režimu T9, jednoduše 
tiskněte alfanumerická tlačítka, která odpovídají písmenům ve slově. Tlačítko není 
nutné tisknout vícekrát, abyste určili, které písmeno chcete zadat. Namísto toho 
stiskněte každé tlačítko pouze jednou a režim T9 nabídne běžná slova, která jsou 
tvořena všemi znaky na stisknutých tlačítkách.

Pokud například chcete zadat slovo „kolo“, stiskněte tlačítka 5, 6, 5, 6. Režim T9 
nabídne možná slova a vy si potom můžete vybrat správné slovo. Pokud režim 
T9 nenabídne správné slovo, můžete opravit text přímo zvolením jednotlivých 
písmen nebo přidat nové slovo do slovníku T9.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9:

Při procházení možných slov, která T9 nabízí, zvolte možnost pro přidání slov.1 
Zadejte slovo, které chcete přidat, v režimu ABC.2 
Uložte slovo.3 
Chcete-li používat režim T9, musí být zapnutá možnost prediktivní text. Možnost  N
prediktivní text (a režim T9) lze zapnout nebo vypnout otevřením možností a 
zvolením možnosti pro prediktivní text.
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 Režim ABC
Režim ABC umožňuje zadat text opakovaným stisknutím alfanumerických tlačítek, 
čímž vyberete jednotlivá písmena nebo znaky. Režim ABC nabízí tři styly psaní: 
všechna písmena velká (ABC), první písmeno velké (Abc) a všechna písmena 
malá (abc). Chcete-li změnit styl psaní, otevřete možnosti, vyberte možnost 
psaní, dále režim ABC a požadovaný styl nebo přepněte styl při zadávání textu 
stisknutím příslušného tlačítka (obvykle tlačítko #).

Pokud například chcete napsat jméno „Petr“, můžete vybrat styl s prvním velkým 
písmenem (Abc) a potom jednou stisknout tlačítko 7 (P), dvakrát tlačítko 3 (e), 
jednou tlačítko 8 (t) a třikrát tlačítko 7 (r). Styl prvního velkého písmene zapíše 
první písmeno velké a ostatní písmena budou malá.

 Režim symbolů
Režim symbolů umožňuje zadat interpunkční znaménka a další znaky, včetně 
symbolů měn a matematických symbolů. Chcete-li použít režim symbolů, otevřete 
možnosti, vyberte možnost psaní a zvolte režim symbolů. Potom přejděte na 
symbol nebo řadu symbolů a vyberte je. Až budete hotoví, potvrďte vybrané 
symboly stisknutím kontextových tlačítek. Vrátíte se na obrazovku pro zadávání 
textu.

 Číselný režim
Číselný režim umožňuje zadávat čísla. Chcete-li použít číselný režim, 
otevřete možnosti, vyberte možnost psaní a zvolte číselný režim. Na některých 
obrazovkách pro zadávání textu můžete také použít tlačítko se zkratkou. Potom 
zadejte číslo nebo řadu čísel. Až zadáte čísla, znovu režim přepněte, abyste mohli 
zadávat text.

Čísla lze zadávat i v režimech T9 a ABC, a to stisknutím a podržením  N
příslušného numerického tlačítka.
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Aplikace časovač umožňuje odpočítávat čas do určité události. Časovač lze 
nastavit na libovolnou dobu až do 99 hodin, 59 minut a 59 sekund. Jakmile 
časovač dosáhne nuly, mobilní telefon přehraje upozornění. Upozornění může 
zaznít i při používání jiných funkcí telefonu, protože časovač může běžet na 
pozadí.

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu aplikací.1 
Vyberte aplikaci časovač.2 
Vyberte možnost pro nastavení časovače.3 
Zadejte čas, který chcete odpočítat, v hodinách, minutách a sekundách.4 
Stisknutím příslušného tlačítka časovač spustíte.5 
Chcete-li časovač zavřít a použít jiné funkce, stiskněte vypínací tlačítko/6 
tlačítko pro ukončení menu.
Časovač bude odpočítávat zadaný čas a po dosažení nuly zazní upozornění.

Stisknutím příslušného tlačítka upozornění vypnete.7 
Chcete-li zastavit časovač předtím, než dosáhne nuly, otevřete časovač a  N
stiskněte příslušné tlačítko.
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V závislosti na modelu telefonu jsou k dispozici různé způsoby připojení 
telefonu k počítači pomocí datového kabelu. Připojením telefonu k počítači lze 
synchronizovat hudební soubory s aplikací Windows Media Player, přenášet data 
do telefonu a z telefonu a spravovat soubory, data a bezdrátová připojení pomocí 
programu Samsung PC Studio. Konkrétní informace o typu připojení, které váš 
telefon umožňuje, naleznete v uživatelské příručce.

 Samsung PC Studio
Mobilní telefony Samsung jsou kompatibilní s programem Samsung PC Studio, 
který umožňuje pohodlný přístup a správu souborů a dat v telefonu přes počítač. 
Pokud je s telefonem dodán tento program, nainstalujte jej do počítače vložením 
dodaného CD-ROM a dále podle zobrazených pokynů. Pokud CD-ROM není 
dodán, můžete program Samsung PC Studio stáhnout z webových stránek 
Samsung. Po nainstalování programu můžete kopírovat soubory z počítače do 
telefonu a naopak.

Používání programu s telefonem:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu připojení k počítači.2 
Vyberte možnost Samsung PC Studio.3 
Připojte telefon k počítači datovým kabelem.4 

Pokud datový kabel není dodán s telefonem, můžete jej zakoupit u místního  N
prodejce značky Samsung.

Spusťte program Samsung PC Studio a můžete začít používat různé funkce 5 
programu.

Další informace o programu Samsung PC Studio naleznete v nápovědě 
programu.
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 Windows Media Player
Některé mobilní telefony Samsung lze připojit k aplikaci Windows Media Player 
a poté synchronizovat hudební soubory. Kopírování hudebních souborů mezi 
aplikací a mobilním telefonem:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu připojení k počítači.2 
Vyberte možnost přehrávače médií.3 
Vraťte se do základního režimu stisknutím vypínacího tlačítka/tlačítka pro 4 
ukončení menu. 

Připojte telefon k počítači datovým kabelem.5 
Pokud datový kabel není dodán s telefonem, můžete jej zakoupit u místního  N
prodejce značky Samsung.

Spusťte aplikaci Windows Media Player.6 
V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se 7 
zobrazí.

Na kartě pro synchronizaci v aplikaci Windows Media Player vyberte a 8 
přetáhněte hudební soubory do seznamu pro synchronizaci.

Spusťte synchronizaci.9 
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 Velkokapacitní paměť
Po připojení k počítači lze mobilní telefon použít jako velkokapacitní paměťové 
zařízení. Tento typ připojení umožňuje jednoduché přetažení souborů z jednoho 
umístění na druhé stejným způsobem jako v případě USB jednotky nebo jiného 
velkokapacitního paměťového zařízení připojeného k počítači. U některých 
modelů telefonu může být nutné vložit do telefonu paměťovou kartu. Připojení 
mobilního telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu nastavení.1 
Vyberte menu připojení k počítači.2 
Vyberte možnost velkokapacitní paměť.3 
Vraťte se do základního režimu stisknutím vypínacího tlačítka/tlačítka pro 4 
ukončení menu. 

Připojte telefon k počítači datovým kabelem.5 
Pokud datový kabel není dodán s telefonem, můžete jej zakoupit u místního  N
prodejce značky Samsung.

Se soubory nyní můžete manipulovat stejně jako při připojení 6 
velkokapacitního paměťového zařízení.
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Aplikace diktafon umožňuje nahrávat krátké zvukové klipy. Diktafon lze využít 
k poznamenání důležitých informací, uložení prezentace nebo zaznamenání 
pozdravu blízké osoby. V závislosti na modelu telefonu a situaci můžete 
upravit nastavení diktafonu tak, aby byla omezena délka zvukových klipů pro 
multimediální zprávu nebo na určitou dobu.

 Nahrávání zvukových poznámek
Při nahrávání zvukových poznámek může hluk na pozadí zhoršit srozumitelnost 
poznámky. Zvukové poznámky je nejlepší nahrávat v tichém prostředí a při 
nahrávání mluvit zřetelně a přímo do vestavěného mikrofonu. Záznam zvukové 
poznámky:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu aplikací.1 
Vyberte diktafon.2 
Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.3 
Namluvte poznámku do vestavěného mikrofonu.4 
Až budete hotovi, ukončete záznam stisknutím navigačního tlačítka dolů nebo 5 
příslušného kontextového tlačítka.
Zvuková poznámka bude automaticky uložena. 

Chcete-li nahrát další zvukovou poznámku, stiskněte navigační tlačítko 6 
nahoru nebo příslušné kontextové tlačítko a opakujte výše uvedený postup od 
kroku 3.
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 Přehrání zvukové poznámky
Přehrání zvukové poznámky:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu aplikací.1 
Vyberte diktafon.2 
Otevřete možnosti a vyberte možnost pro přechod do složky zvukových klipů.3 
Přehrávání spustíte vybráním zvukového klipu.4 
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:5 

Stisknutím Potvrdit můžete pozastavit přehrávání nebo v něm pokračovat. ●
Stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava se můžete posunout v  ●
souboru zpět nebo vpřed, případně můžete přejít zpět nebo vpřed (stisknutím a 
podržením).

Dostupnost funkce přecházení zpět a vpřed závisí na modelu telefonu. N
Stisknutím tlačítek hlasitosti lze nastavit úroveň hlasitosti. ●
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 Možnosti diktafonu
Při používání diktafonu můžete využít následující možnosti. Možnosti se liší v 
závislosti na aktuální činnosti, kterou s diktafonem provádíte.

Viditelné pro Bluetooth ● : pro vybraný klip nebo více klipů lze zapnout viditelnost pro 
ostatní zařízení připojená přes Bluetooth
Kopírovat na kartu ● : zkopírování vybraného zvukového klipu na paměťovou kartu 
(k dispozici v případě, že je vložena paměťová karta)
Odstranit ● : odstranění vybraného zvukového klipu, více zvukových klipů nebo všech 
zvukových klipů
Podrobnosti ● : zobrazení informací o zvukovém klipu
Seznam ● : zobrazení seznamu uložených zvukových klipů
Přesunout do ● : přesunutí vybraného zvukového klipu do jiného seznamu nebo na 
paměťovou kartu (k dispozici v případě, že je vložena paměťová karta)
Moje hlasové klipy ● : otevření seznamu uložených zvukových klipů
Přehrát ● : přehrání vybraného zvukového klipu
Zapnutí/vypnutí ochrany ● : ochrana zvukového klipu před nechtěným odstraněním 
nebo zrušení ochrany klipu
Nahrát ● : nahrání nového zvukového klipu
Přejmenovat ● : přejmenování souboru
Odeslat přes ● : odeslání vybraného klipu v multimediální zprávě nebo přes Bluetooth 
(viz část Zprávy nebo Bluetooth)
Nastavit jako ● : použití vybraného zvukového klipu jako vyzváněcího tónu nebo 
vyzváněcího tónu kontaktu
Nastavení● : úprava nastavení diktafonu
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Aplikace světový čas umožňuje mít přehled o ostatních časových pásmech na 
světě. S touto aplikací můžete pohodlně zjistit aktuální čas na důležitých místech, 
jako jsou například místa, kde bydlí vaši příbuzní nebo kde se nacházejí obchodní 
partneři. V závislosti na modelu telefonu můžete vytvořit a sledovat několik 
světových hodin a k dispozici může také být umístění dodatečných hodin na 
základní obrazovku.

 Vytvoření světového času
Při vytváření světového času dávejte pozor na časové rozdíly způsobené letním 
časem. Vytvoření světového času:

V základním režimu aktivujte režim Menu a otevřete menu organizéru.1 
Otevřete světový čas.2 
Otevřete možnosti světového času.3 
Vyberte možnost pro přidání nového světového času.4 
Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.5 
V případě potřeby vyberte možnost letního času.6 
Uložte světový čas.7 
Chcete-li vytvořit další světové časy, opakujte postup od kroku 4.8 
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 Možnosti světového času
Při práci se světovým časem můžete využít následující možnosti:

Přidat ● : přidání nového světového času
Odstranit ● : odstranění aktuálního světového času ze seznamu
Upravit ● : úprava aktuálního světového času
Nastavit jako druhé hodiny ● : aktuální světový čas se nastaví jako druhé hodiny. 
Pokud nastavíte zobrazení dvojitých hodin na základní obrazovce, vedle domácího 
času bude zobrazen tento světový čas
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Pokud máte potíže s používáním svého mobilního telefonu, zkuste problém 
vyřešit podle následujících rad a až poté se obraťte na podporu Samsung nebo 
prodejce mobilního telefonu. Další témata můžete nalézt v sekci Časté otázky.

 Chybové zprávy
Při používání telefonu se mohou zobrazit následující zprávy.

Tyto zprávy se mohou mírně lišit v závislosti na modelu telefonu. N

Zpráva Zkuste problém vyřešit takto
Vložte SIM kartu/
Vložte SIM kartu, 
abyste získali přístup 
k službám sítě

Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložená.

Zámek telefonu/
Heslo telefonu

Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, 
které jste pro telefon nastavili.

Zadejte PIN/
Kód PIN

Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód 
PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo 
USIM. Tuto funkci lze vypnout v menu zámek PIN.

Zadejte kód PUK/
Kód PUK

Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli 
několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte 
zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Služba není k 
dispozici/Chyba sítě/
Neprovedeno

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo  ●
špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte 
na jiné místo a zkuste to znovu.
Bez předplatného nelze některé možnosti používat.  ●
Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.
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 Telefon je zaseknutý a nereaguje
Pokud telefon nereaguje, postupujte takto:

Restartujte telefon stisknutím a podržením vypínacího tlačítka, dokud se telefon  ●
nevypne. Potom telefon znovu zapněte stisknutím stejného tlačítka.
Pokud restartování telefonu problém nevyřeší, vypněte telefon znovu, vyndejte  ●
baterii, vraťte ji zpět a zapněte telefon.

 Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně
Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje 
správně, postupujte takto:

Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou  ●
bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro telefony s dotykovým displejem se 
nedoporučují.
V závislosti na typu dotykového displeje telefonu mohou být rozpoznány jen některé  ●
pokyny. Zkuste stisknout ikonu konečkem prstu, nehtem na prstu nebo stylusem 
(je-li k dispozici). Používejte způsob, který nejlépe funguje s vaším telefonem 
(podrobnosti můžete nalézt v uživatelské příručce).
Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché. ●
Nepoužívejte k ovládání dotykového displeje jiné předměty, jako jsou například pera  ●
nebo tužky.
Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru. ●
Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi softwaru telefonu  ●
(navštivte adresu www.samsung.com a zkontrolujte dostupnost aktualizací 
softwaru).
Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste telefon do servisu  ●
značky Samsung.
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 Hovory jsou přerušovány
Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete 
ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

 Odchozí hovory nejsou spojovány
Pokud zadáte číslo, ale hovor není vytočen, postupujte takto:

Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení. ●
Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě. ●
Zkontrolujte, zda telefon není v režimu offl ine. ●
Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů. ●

 Příchozí hovory nejsou spojovány
Pokud se dozvíte, že se vám někdo nemůže dovolat, postupujte takto:

Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ●
Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě. ●
Zkontrolujte, zda telefon není v režimu offl ine. ●
Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů. ●
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 Při volání z části Kontakty se hovor nespojí
Pokud se hovor nespojí při volání ze seznamu kontaktů, postupujte takto:

Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo. ●
V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu. ●
Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů. ●

 Druhá strana vás během hovoru neslyší
Pokud vás druhá strana během hovoru neslyší, postupujte takto:

Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon. ●
Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst. ●
Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena. ●

 Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie 
bliká
Pokud telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká, napětí baterie je nízké. 
Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.
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 Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon 
vypíná
Pokud se baterie nenabíjí nebo se telefon opakovaně vypíná i poté, co jste nabili 
baterii, postupujte takto:

Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým  ●
hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za  ●
novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

 Špatná kvalita zvuku
Pokud je špatná kvalita zvuku během hovoru, postupujte takto:

Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu. ●
Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit  ●
spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

 Telefon je horký na dotek
Při používání více aplikací najednou nebo dlouhodobém používání aplikací 
využívá telefon více energie a může být horký na dotek. Toto je normální a 
nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.
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Tato sekce obsahuje dodatečné obecné rady a doporučení k používání mobilního 
telefonu Samsung. Více informací o konkrétních funkcích a aplikacích telefonu 
naleznete v uživatelské příručce.

 Časté otázky ohledně telefonu

 Kde mohu nalézt uživatelskou příručku ke svému telefonu?
Mobilní telefon Samsung je dodáván s uživatelskou příručkou. Pokud se chcete 
podívat na uživatelskou příručku na Internetu nebo příručku stáhnout, navštivte 
webové stránky Samsung (samsungmobile.com) a klepnutím na odkazy Podpora 
– SW & Manuály vyhledejte příručku pro svůj model telefonu.

 Jak mohu aktivovat tichý režim (režim vibrací)?
Zkratka pro aktivaci tichého režimu je stisknutí a podržení tlačítka # přibližně na 
jednu sekundu. Chcete-li tichý režim vypnout, opakujte tento krok.

 Co mám dělat, když zapomenu heslo telefonu?
Pokud jste zapomněli heslo telefonu, musíte přinést telefon do servisu značky 
Samsung, kde telefon odemknou.

 Jak mohu změnit jazyk zobrazení?
Chcete-li změnit jazyk zobrazení, otevřete menu nastavení, vyberte možnost pro 
nastavení telefonu a změňte možnost jazyk. Další informace naleznete v části 
Nastavení telefonu.
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 Proč se baterie vybíjí tak rychle?
Telefon může spotřebovávat energii rychle, pokud často spouštíte více aplikací, 
necháváte aplikace spuštěné na pozadí (například bezdrátové rozhraní Bluetooth) 
nebo pokud používáte nastavení náročné na energii, jako je například nejsilnější 
podsvícení. Množství spotřebovávané energie můžete snížit následujícím 
způsobem:

Pokud telefon nepoužíváte, stiskněte tlačítko zámku, aby telefon přešel do režimu  ●
spánku.
Ukončete nepotřebné aplikace. ●
Vypněte rozhraní Bluetooth, když jej nepoužíváte. ●
Zvolte kratší dobu podsvícení (viz část  ● Displej a osvětlení).
Snižte jas podsvícení (viz část  ● Displej a osvětlení).

 Jak mohu zálohovat data?
V závislosti na telefonu lze pomocí aplikací Samsung, jako je Samsung PC 
Studio, spravovat a zálohovat data z telefonu do počítače. Můžete také připojit 
telefon k počítači a zkopírovat soubory do počítače ručně. Viz část USB připojení.

 Jak mohu změnit pozadí nebo obrázek na pozadí?
Většina mobilních telefonů Samsung obsahuje množství pozadí, kterými lze 
upravit vzhled displeje. Ve většině případů lze také pro pozadí základní obrazovky 
použít vlastní fotografi e a obrázky. Informace o pozadí a obrázku na pozadí 
naleznete v části Displej a osvětlení.

 Jak mohu odeslat zprávu skupině kontaktů?
Chcete-li odeslat zprávu skupině kontaktů, musíte nejdříve vytvořit skupinu 
kontaktů (viz část Vytvoření skupiny). Jakmile je skupina vytvořena, můžete při 
adresování zprávy skupinu zvolit (viz část Zprávy).

 Jak mohu zkontrolovat měřiče hovorů?
Chcete-li zkontrolovat délku hovorů, otevřete menu Záznamy hovorů a potom 
možnosti Záznamů hovorů. V možnostech Záznamů hovorů vyberte položku 
Doba hovoru (viz část Možnosti záznamů hovorů). 
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 Časté otázky ohledně multimediálních 
aplikací

 Proč se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy?
Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek 
dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu 
zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou. ●
Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z  ●
telefonu.
Restartujte telefon. ●

Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se 
na servis značky Samsung.

 Proč se při spuštění FM rádia zobrazují chybové zprávy?
Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako 
anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. 
Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena 
sluchátka. Potom vyhledejte a uložte dostupné rádiové stanice (viz část Možnosti 
FM rádia).

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit 
požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na 
jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servis 
značky Samsung.
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 Proč se při otevírání hudebních souborů zobrazují chybové 
zprávy?
Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z 
různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují 
chybové zprávy, postupujte takto:

Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z  ●
telefonu.
Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights  ●
Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že 
máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru. ●

 Jak mohu přehrát více hudebních souborů v určitém pořadí?
Chcete-li zvolit pořadí několika hudebních souborů, musíte vytvořit seznam 
skladeb (viz část Vytvoření seznamu skladeb).

 Jak mohu nastavit hudební soubor jako vyzváněcí tón?
Některé mobilní telefony Samsung umožňují použití MP3 souboru jako 
vyzváněcího tónu. Informace o tom, zda váš telefon tuto možnost podporuje, 
naleznete v uživatelské příručce.

Chcete-li nastavit MP3 soubor jako vyzváněcí tón, můžete upravit jeden z 
předdefi novaných profi lů (viz část Profi ly).
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 Časté otázky ohledně připojení

 Jak mohu změnit název zařízení pro rozhraní Bluetooth?
Název, který se zobrazuje připojeným zařízením s rozhraním Bluetooth, můžete 
změnit úpravou možností rozhraní Bluetooth (viz část Možnosti funkce Bluetooth).

 Proč nemohu nalézt jiné zařízení Bluetooth?
Pokud nemůžete nalézt jiné zařízení Bluetooth, postupujte takto:

Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní. ●
Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete  ●
připojit.
Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné  ●
blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servis značky 
Samsung.

 Proč nefunguje datový kabel?
Pokud přístroj podporuje připojení k počítači pomocí datového kabelu a máte 
potíže s nastavením spojení mezi telefonem a počítačem, postupujte takto:

Zkontrolujte, zda je používaný kabel kompatibilní s telefonem. ●
Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače. ●
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 Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat
Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. 
Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch
Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch 
Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli 
konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně
Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně 
uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při 
aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může 
způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při 
likvidaci

Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro  ●
váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění 
nebo poškození telefonu.
Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se  ●
řiďte všemi místními předpisy.
Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná  ●
trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte.Nevystavujte baterii vysokému  ●
tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.
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Zabraňte rušení kardiostimulátorů
Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, 
aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé 
výzkumné skupiny, Wireless Technology Research.

Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské 
zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru 
nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí
Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. 
Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. 
Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje 
palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí 
odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo 
výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem
Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte 
tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí 
tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem
O prasklé sklíčko displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste 
telefon do autorizovaného servisu Samsung a nechte sklíčko vyměnit. Poškození 
způsobené nesprávným zacházením může být důvodem pro zrušení záruky 
výrobce.
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 Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně
Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují 
používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy
Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých 
oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung
Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu 
nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů
Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. 
Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce
Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké 
společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, 
ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením
Nevystavujte telefon ani baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám  ●
(pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). 
Extrémní teploty mohou způsobit deformaci telefonu, snížit kapacitu a životnost  ●
telefonu a baterií.
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Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k  ●
propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek 
dočasné nebo trvalé poškození baterie. 
Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii. ●

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně
Nerozebírejte telefon, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. ●
Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a  ●
změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte 
s telefonem mokrýma rukama. Dojdeli k poškození telefonu vodou, může být 
zrušena platnost záruky výrobce.
Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste  ●
zabránili poškození pohyblivých částí.
Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a  ●
manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a  ●
zabránit správné funkčnosti.
Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat. ●
Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové  ●
karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým 
uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů
Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné 
nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, 
naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo 
vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce 
elektronického zařízení.
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  N  Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze
Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifi kovaný personál
Pokud bude telefon opravován nekvalifi kovanou osobou, může dojít k poškození 
telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky
Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost  ●
baterie.
Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít. ●
Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení. ●
Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. ●

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně
Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje.  ●
Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z  ●
jiných zařízení.
Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet. ●
Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty.  ●
Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu 
možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých 
oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.
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Prohlášení
Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou 
chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony 
o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro 
vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat 
způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. 
Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od 
příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby 
zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, 
odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat 
je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". 
SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH 
ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST 
SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO 
JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ 
ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, 
DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, 
KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, 
VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, 
AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, 
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ 
ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI 
OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO 
SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE 
SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“ 
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Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost 
Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou 
k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami 
pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá 
kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost 
Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo 
pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto 
zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s 
obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo 
službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a 
služeb.
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