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Baterie
Kontrolní body, když je výdrž baterie krátká 

Kontrolní body, když baterii nelze nabít

Čtyři obvyklé mylné představy
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Kontrolní body, když je výdrž baterie krátká

Nejste v oblasti nekvalitního p íjmu?

Myslíte si, že je 
vaše zařízení 

v režimu spánku, 
ale na pozadí je 

spuštěna aplikace, 
která spotřebovává 

energii

Vyměňte 
baterii

Nastavte frekvenci 
synchronizace!

Nemáte spušt no sou asn  
p íliš mnoho aplikací?

Úsporný režim a nastavení jasu displejeVypn te nepot ebné funkce

Není t eba vym nit baterii?

Zkontrolujte nastavení, jak asto vaše 
za ízení provádí synchronizaci dat

Úsporný režimÚsporný režim CPU
ZAP.

ZAP.

ZAP.

ZAP.

Úsporný režim displejeBarva pozadí
Vyp. vibrační odezvu

Aktivní aplikace
VYP.

VYP.

VYP.

Chcete-li šetřit energii baterie, vypněte funkce jako 
GPS, Wi-Fi a Bluetooth, pokud je právě nepoužíváte.

Chcete-li snížit spotřebu baterie, povolte úsporný 
režim zařízení. Nastavte také automatické nastavení 
jasu displeje. 

Zkontrolujte, na jak častou frekvenci synchronizace dat 
z e-mailů a sociálních sítí (SNS) je zařízení nastaveno. 
Pokud synchronizujete příliš často, spotřeba baterie se 
zvýší.

Pokud používáte zařízení delší dobu v oblastech 
s nekvalitním příjmem, například v interiérech nebo 
zastavěných oblastech, bude vaše zařízení spotřebovávat 
více energie z baterie při komunikaci s vysílacími 
a přijímacími stanicemi vašich síťových operátorů.

Pomocí správce úloh vašeho zařízení vyhledejte 
spuštěné aplikace, abyste je mohli ukončit nebo 
vypnout. Pro rychlý přístup ke správci úloh stiskněte 
a podržte tlačítko pro zobrazení domovské obrazovky. 

Stárnutím začne vaše baterie postupně ztrácet svoji 
účinnost. Pokud jste zařízení používali dlouhodobě, 
zvažte výměnu baterie.

Synchronizujte 
pouze data, 
u nichž to je 

třeba
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Kontrolní body, když baterii nelze nabít

Pozor – 
používejte 

pouze origi-
nální baterie 

Samsung

Neoriginální 
baterie mohou 
být nestabilní

Zkont-
rolujte 
kabel

Vnitřní 
poškození

Baterie 
i kontakty musí 
být vždy čisté

Postupujte opatrně, 
abyste nepoškodili 
konektor nabíječky

Jsem 
nafouklá!

Myslím, že 
potřebuji 

novou baterii.
Chybné 

kontakty

Ujist te se, že používáte pouze originální 
baterii Samsung

Zkontrolujte kontakty baterie

Zkontrolujte nabíje ku a nabíjecí kabel

Zkontrolujte konektor nabíje ky 
(Multifunk ní konektor)

Zkontrolujte, zda nejsou na baterii 
viditelná poškození

Zkontrolujte p ípadné vyboulení baterie

Guma

Boule!
Boule!

Pokud potřebujete vyměnit baterii, zakupte si 
u autorizovaného prodejce originální baterii Samsung. 
Pokud používáte jiné než originální baterie, může mít 
vaše zařízení problémy při nabíjení baterie. 

Zkontrolujte, zda není nějaký problém s nabíječkou 
nebo nabíjecím kabelem. Pokud ano, zkuste je pomocí 
dokovací stanice pro smartphone použít s jiným 
zařízením, pokud to umožňuje jeho kompatibilita.

Vnější viditelné znaky poškození mohou signalizovat 
přítomnost vnitřních poškození. 

Zkontrolujte, zda existuje nějaký příznak fyzického poškození 
baterie.

Pokud je na kontaktech baterie nějaká cizorodá 
látka nebo nečistota, kontakty jemně otřete měkkým 
suchým hadříkem.

Vyčistěte nabíjecí kontakty vatovou tyčinkou a před 
připojením nabíjecího kabelu do multifunkčního 
konektoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech nějaké 
cizorodé látky nebo nečistoty.

Špatný nebo žádný kontakt mezi kontakty baterie 
a kontakty pro baterii na zařízení z důvodu vyboulení 
baterie.
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Čtyři obvyklé mylné představy

Před opětovným 
nabitím se 

musím úplně 
vybít 

Jsem jiný typ, 
před opětovným 

nabitím není 
nutné čekat 

na úplné vybití!

Chraňte 
baterii před 

mrazem.

Mráz změnil 
moje rozměry 

i tvar!

Když je baterie 
příliš horká, 

přestane 
se nabíjet. 

Neexploduje!

Způsob nabíjení baterie by neměl mít žádný celkový vliv na její kapacitu. Doba potřebná 
k nabití baterie se však může v závislosti na různých způsobech nabíjení lišit.

Díky systému řízení teploty instalovanému v zařízení se při nabíjení lithium-iontové baterie 
v zařízení nabíjení automaticky zastaví, když by se baterie měla příliš ohřát. Toto opatření 
napomáhá zabránit explozi baterie. 

Je správné nechat baterii zcela vybít, než ji znovu nabijete? 

Je kapacita baterie vyšší, pokud se nabíjí pomocí samostatné 
nabíjecí dokovací stanice nebo nabíjecího podstavce?

Je správné vložit baterii do mrazáku, aby se zvýšila 
její kapacita, když je starší? 

Exploduje baterie, pokud se p i nabíjení zah eje?

Li-Ion Li-Ion 
baterie,baterie,baterie baterie 

s olověnými s olověnými 
článkyčlánky

Li-Ion baterieLi-Ion baterie

V minulosti se v mobilních telefonech používaly baterie s olověnými články, které bylo 
nutné před opětovným nabíjením zcela vybít, což udržovalo jejich kapacitu. Baterie 
nejnovějších smartphonů však využívají Li-Ion technologii a mohou se nabíjet, i když 
nejsou zcela vybité.

Nedávejte baterii do mrazničky. Následkem procesu zmrazení a rozmrazování může dojít 
k poškození vnějšího pouzdra. Při procesu rozmrazování přijde také baterie do styku 
s vlhkostí, která může vsáknout do baterie a vést ke zkratování baterie.

Nabíjení pomocí nabíječky 
přímo v telefonu nebo pomocí 

samostatného nabíjecího 
příslušenství pro nabíjení baterie 

nemá žádný vliv na samotnou 
baterii.



Poruchy
 mobilního

 telefonu
Kontrolní body pro zařízení, která se nezapnou, 

fungují pomaleji, než je obvyklé, nebo se sama resetují

Kontrolní body pro zařízení s příznaky poruch jasu nebo barev displeje

Porucha z důvodu stažených aplikací
Už se cítím 

lépe!
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Kontrolní body pro zařízení, která se nezapnou, 
fungují pomaleji, než je obvyklé, nebo se sama 
resetují

Odstraňte 
aplikace, 
které již 

nepoužíváte

Nezpůsobuje 
problém 
stažená 

aplikace? Už se cítím 
lépe!

Kdo jsi?
Zvýšíte volnou 

kapacitu 
dostupné 

paměti.

Cizinec.

Pomozte p i uspo ádání pam ti za ízení tím, že odstraníte 
(tj. odinstalujete) aplikace, které již nepoužíváte

Zkontrolujte stažené aplikace Zkontrolujte viry

Společnost Samsung nabízí zákazníkům 
různé způsoby aktualizace fi rmwaru 

jejich smartphonu, včetně aplikace "Kies" 
(dostupná na webové stránce www.samsung.
com), nástroje "SMART Tool" (dostupný na ně-
kterých místech u autorizovaných prodejců 
Samsung) a FOTA (ve vašem zařízení zvolte 
"Nastavení", pak "Informace o zařízení" > "Ak-
tualizace softwaru"). Pokud provedete "Root" 
zařízení instalací jiného fi rmwaru než od spo-
lečnosti Samsung, nebo ho "přetaktujete" (tj. 
zvýšíte provozní rychlost procesoru nad rámec 
jeho stanoveného výkonu), může se snížit výdrž 
baterie z důvodu požadavků na ni kladených 
nesprávným používáním zařízení a může to vést 
k nestabilnímu provozu nebo k nefunkčnosti 
zařízení.

Byla stažena 

v era....

Používané aplikace Nepoužívané aplikace

Odstraňte (odinstalujte) aplikace, které již nepoužíváte. Pomocí správce úloh vašeho 
zařízení vyhledejte spuštěné aplikace, abyste je mohli ukončit nebo vypnout, čímž zvýšíte 
výkonnost zařízení. Pro rychlý přístup ke správci úloh stiskněte a podržte tlačítko pro 
zobrazení domovské obrazovky.

Za ízení aktualizujte jen aktualizacemi firmwaru 
poskytovanými spole ností Samsung 

Následkem některých stažených aplikací může dojít k poruchám. Odstraňte (tj. 
odinstalujte) všechny aplikace způsobující problémy ve vašem zařízení a smartphonu.

Protože viry mohou způsobit vážné problémy v provozu smartphonu, používejte antivirovou 
aplikaci. Doporučuje se pravidelná kontrola virů pomocí antivirové aplikace, jako je např. V3 
mobile plus, AVG, Norton nebo Mcafee, které jsou dostupné v obchodě Play Store.
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Kontrolní body pro zařízení, která se nezapnou, 
fungují pomaleji, než je obvyklé, nebo se sama 
resetují

Pokud 
se vaše 
zařízení 
nezapne, 
nebo se 
svévolně 
resetuje

Pokud váš 
smartphone 
"zamrzá" 
nebo 
funguje 
pomaleji

Proč tlačítko 
napájení 

nefunguje?

Myslím, 
že je moje 

vyrovnávací 
paměť 

zaplněna

Jsem čistič 
vyrovnávací 

paměti

Automatická 
synchronizace 

vede ke zvýšení 
využití paměti 

Používejte 
pouze 

originální 
nabíječky

Cizí látky 
a mechanické 
poruchy jsou 

příčinou chyb.
Na tlačítku 
napájení je 
nečistota.

Necítím se 
dobře

Zvýší se 
také zátěž 
procesoru 

(CPU).

Zkontrolujte 
označení "CE"

Zkontrolujte, zda tlačítko napájení na smartphonu není zalepeno nějakou 
nečistotou.

Zkontrolujte, zda na kontaktech mezi smartphonem a baterií nejsou nějaké 
nečistoty.

Vymažte vyrovnávací pam P ehodno te nastavení 
automatické synchronizace

Ujist te se, že používáte originální 
nabíje ku Samsung

Vyrovnávací paměť uchovává data a záznamy 
o zpřístupněných internetových stránkách. 
Pokud vyrovnávací paměť není vyprázdněna, 
časem se kapacita dostupné paměti snižuje, 
což má vliv na výkon. 
Používejte aplikace na čištění paměti dostupné v ob-
chodě Play Store, nebo můžete vymazat vyrovnávací 
paměť pomocí prohlížeče používaného ve vašem 
zařízení, když zvolíte nastavení prohlížeče a volbu 
Vymazat vyrovnávací paměť (Clear Cache).

Díky automatické synchronizaci dat máte stále 
aktuální informace, ale pokud získáváte množství 
informací prostřednictvím e-mailu nebo ze 
sociálních sítí, využívá se více paměti. Zvýší se 
také zátěž procesoru (CPU). Pokud nepotřebujete 
automatickou synchronizaci, můžete automatickou 
synchronizaci zrušit a synchronizovat smartphone 
manuálně podle potřeby.

Používání neoriginálních nabíječek může 
způsobit poškození vašeho smartphonu. 
Zařízení prodávaná v Evropě mají mít 
na typovém štítku označení CE.

Zkontrolujte tla ítko napájení Zkontrolujte baterii a kontakty

Stále vytížený!

Stále vytížený!

INTERNET
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Kontrolní body pro zařízení s příznaky 
poruch jasu nebo barev displeje

Úsporný 
režim je 
vypnutý. Nečistoty 

na světelném 
senzoru

Nastavte 
úroveň 

jasu

Zkontrolujte 
nastavení 

"reverzních 
barev" Podobné 

"spálení 
sluncem".

...vnitřní 
displej je 
rozbitý.

Vnější 
dotykový 
displej je 

v pořádku, 
ale...

Zkontrolujte, zda je povolen úsporný režim 

Zkontrolujte nastavení "Jas" pro displej

Zkontrolujte režim displeje

Displej má bílé pozadí, ne erné. Zkontrolujte 
nastavení reverzních barev – "Negativní barvy"

Zkontrolujte sv telný senzor

P i používání smartphonu bu te opatrní

Nastavení jasu displeje na automatické nastavení 
způsobuje změny jasu. ("Nastavení" > "Zařízení" > 
"Displej" > "Jas" – "Automaticky") Změňte nastavení 
"Automaticky" na manuální nastavení jasu displeje 
(všimněte si, že spotřeba baterie se zvýší, pokud je 
nastaven vysoký jas displeje).

Barvy displeje jsou nestandardní, zkontrolujte, zda 
nejsou nastaveny "reverzní barvy". ("Nastavení" > 
"Zařízení" > "Zpřístupnění" > "Negativní barvy")

Pokud je povolen úsporný režim, displej může být 
tmavší. 

Pozor 
na vypá-

lení

Jas 

VYP.

Režim displeje

Dynamický
Standardní

Video

Přirozený

Displej se může jevit tmavší nebo světlejší podle 
zvoleného režimu displeje. Vyberte prosím preferovaný 
režim displeje. ("Nastavení" > "Zařízení" > "Displej" > 
"Režim displeje") 

Zkontrolujte, zda na světelném senzoru nejsou žádné 
nečistoty nebo fólie, které mohou mít vliv na jeho 
fungování (zejména v případě, pokud je jas displeje 
nastaven na "Automaticky"). ("Nastavení" > "Zařízení" > 
"Displej" > "Jas" – "Automaticky")

Změnil jsem 
režim displeje 

na "Přizpůsobit 
displej". Za určitých 
podmínek tak bude 

jasnější.

1. Dávejte pozor na "vypálení".
Dlouhodobé zobrazení "statického" obrazu způsobuje 
"vypálení displeje", zvláště je-li úroveň jasu nastavena 
na maximum. Krátce stiskněte tlačítko napájení, pokud 
zařízení nepoužíváte, aby se přepnulo do "režimu spánku".

2. Pečujte o displej zařízení. 
Je možné, že vnější displej je v pořádku, ale vnitřní 
zobrazovací displej je poškozen. Pečujte o vaše zařízení.

Dlouhodobé zob-
razení "statického" 
obrazu způsobuje 
"vypálení displeje"
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Porucha z důvodu stažených aplikací

Poruchy re-
produktorů!

Mám 
neustále 

měnit sítě?
Upír! Ach! 

Mám 
závratě.

Přestaň! 
Nemůžu 

spát.Proč jsi tak 
pomalý?

2. Nainstalujte si nejnov jší software.
Pokud se projevují stejné příznaky i po provedení pokynů z části Tip 1, ověřte, zda je 
dostupná aktualizace fi rmwaru pro vaše zařízení. Před aktualizací fi rmwaru si zálohujte 
data zařízení. Společnost Samsung nabízí zákazníkům různé způsoby aktualizace 
fi rmwaru jejich smartphonu, včetně aplikace "Kies" (dostupná na webové stránce www.
samsung.com), nástroje "SMART Tool" (dostupný na některých místech u autorizovaných 
prodejců Samsung) a FOTA (ve vašem zařízení zvolte "Nastavení", pak "Informace 
o zařízení" > "Aktualizace softwaru").

TIP1. Už jste n kdy použili "Nouzový režim"?
Zda příznaky problémů způsobuje stažená aplikace, je možné zkontrolovat spuštěním 
zařízení v nouzovém režimu. Chcete-li aktivovat "Nouzový režim", opakovaně klepejte 
při zapnutí zařízení na tlačítko "Menu". "Nouzový režim" se zobrazí na spodní levé 
straně displeje, když se zařízení zapne. Pokud zařízení pracuje normálně, restartujte 
ho do "Normálního režimu" a zkuste odinstalovat naposledy staženou aplikaci. Postup 
opakujte, dokud neodinstaluje tu staženou aplikaci, která je příčinou problémů, tedy 
dokud se příznaky problémů neodstraní.

TIP

Hovor se nespojí, nebo 
během hovoru nelze 
vypnout zvuk ani se 
nedají použít jiné funkce 
reproduktorů.

Náhodně se změní 
nastavení Wi-Fi připojení 
nebo datové sítě. 

Smartphone funguje pomaleji 
nebo "zamrzne" následkem 
činnosti některých stažených 
aplikací. 

Zvýšení spotřeby baterie 
může být způsobeno 
zvýšenou aktivitou procesoru, 
pokud je příliš vytížen 
úkoly na pozadí kladenými 
staženými aplikacemi.

Porucha z důvodu stažené 
aplikace, kdy se zařízení 
nepřepne do režimu spánku, 
nebo nezvoní budíky.

Selhání funkce hovoru Náhodné zm ny vašeho 
nastavení datového p ipojení

Za ízení funguje pomalu 
nebo "zamrzá"

Nadm rná spot eba 
baterie Jiné poruchy

Haha!
Vle u se

Selhává to!

NeotravujNastavení datové 
komunikace není 
povoleno

Nouzový režim

Pokud rada 
z části Tip 1 
nepomůže, 

zkuste aktualizaci 
fi rmwaru. Opatrně 

– Nejprve 
zálohujte 

data!

Aktualizujte  
fi rmware.

Chcete-li aktivovat 
"Nouzový režim", 
při zapnutí zaříze-
ní opakovaně kle-
pejte na tlačítko 

"Menu". 

Pokud používáte zařízení 
v nouzovém režimu 

a příznaky poruchy se 
odstraní, je příčinou 

problému stažená aplikace.



Kvalita 
hovoru

Kontrolní body, když se nepropojují hovory 

Kontrolní body, když během hovoru (odchozího i příchozího) není slyšet žádný zvuk 

Zkontrolujte
Mrakodrap

Interiéry a suterén 
budovy

Nemáte kvalitní 
příjem rádiových 
signálů

Místa, kde se 
překrývají 
dosahy vysílačů

Zastavěná oblast
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Kontrolní body, když se nepropojují hovory

Pokud není k dispozici kvalitní signál, 
telefon může mít výpadky, nebo 
může být ovlivněna kvalita hovoru.

Vyjměte 
a znovu 

vložte SIM 
kartu.

Stůj 

Ven

Musíte 
zkontrolovat 

nastavení.

Okamžité 
odpojení, když 

se pohnete?

Vložte správně 
SIM kartu. Kov blokuje 

rádiové 
signály!

Aktuali-
zujte soft-

ware
Ó – nový 
software

Žádná 
stará 
verze

Zkontrolujte rádiový signál 
v okolním prost edí

Zkontrolujte nastavení 
za ízení

Zkontrolujte SIM kartu

Problémy s hovorem vznikají 
p i pohybu?

Používání kovového pouzdra 
nebo krytu

Do asné chyby

Zkontrolujte verzi softwaru 
vašeho p ístroje

Zkontrolujte
Mrakodrap

Interiéry a suterén 
budovy

Nemáte kvalitní 
příjem rádiových 
signálů
Místa, kde se 
překrývají 
dosahy vysílačů

Zastavěná oblast

Praskání

Nelze volat ani přijímat hovor? 
Zkontrolujte, zda není zapnutý 
"Režim Letadlo" (nebo zda není 
zapnuto např. "Odmítnutí hovoru" 
v nastavení hovorů).

Smartphone může mít chvilkový 
výpadek, protože v oblastech pokrytí 
rádiovými signály poskytovanými sítí 
vysílačů může být nepokrytá část při 
pohybu mezi nimi. 

Smartphone dočasně nedokáže 
přijímat žádný signál? Zkuste 
vypnout napájení, vyjměte a znovu 
vložte SIM kartu. 

Zkontrolujte, zda je SIM karta 
správně vložena, nebo zda není 
poškozen slot pro SIM kartu.

Kovová pouzdra mohou mít vliv 
na příjem rádiových signálů a přenos 
signálu při vašem smartphonu. 

Pokud máte starou verzi softwaru, aktu-

alizujte ji na nejnovější verzi. Společnost 

Samsung nabízí zákazníkům různé způsoby 

aktualizace fi rmwaru jejich smartphonu, 

včetně aplikace "Kies" (dostupná na webo-

vé stránce www.samsung.com), nástroje 

"SMART Tool" (dostupný na některých mís-

tech u autorizovaných prodejců Samsung) 

a FOTA (ve vašem zařízení zvolte "Nastave-

ní", pak "Informace o zařízení" > "Aktualiza-

ce softwaru").

Vysílač AVysílač A

Vysílač BVysílač B

Blokování 
Blokování 

rádiových
rádiových

vlnvln

V pokrytí sítě 
může být 

nepokrytá 
část
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Kontrolní body, když během hovoru (odchozího 
i příchozího) není slyšet žádný zvuk

Stiskl jsem tlačítko 
zvýšení hlasitosti 

a už tě slyším. 

Mikrofon 
a reproduktor 

mají magnetické 
vlastnosti. Dávejte 
pozor na kovové 

piliny!

Neslyším tě, 
neboť jsou 

v reproduktoru 
nečistoty!

Nezakrývejte 
reproduktory.

Zkontrolujte nastavení hlasitosti hovoru Zkontrolujte p ítomnost ne istot 
i cizích látek Upevn ní ochranné fólie na displeji

Během mluvení do telefonu můžete nastavit hlasitost 
hovoru stisknutím tlačítka zvýšení (snížení) hlasitosti 
na boku vašeho smartphonu.

Zkontrolujte, zda nejsou v otvorech pro reproduktor 
a mikrofon žádné nečistoty či cizí látky. 

Zkontrolujte, zda ochranná fólie na displeji neblokuje 
otvory pro mikrofon nebo reproduktor.



Užitečné 
rady

Používání smartphonu s účty Google / Samsung

Co dělat, když zapomenete svůj "kód pro odemčení"

Co je "Vyhledat můj mob. telefon" (Find My Mobile)

Využití funkce "Vyhledat můj mob. telefon" (Find My Mobile)

Využití funkce Smart Switch

Aktualizace softwaru přístroje přes FOTA

Aktualizace softwaru přes PC

Informace o placených / bezplatných datových sítích

10 uživatelských tipů pro smartphone, které vám pomohou chránit vaše zařízení
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Používání smartphonu s účty 
Google / Samsung

Více výhod 
díky členství.

Tipy pro používání smartphonuTIP

Používejte originální 
p íslušenství a díly.
Použití neoriginálního příslušenství a dílů 
může mít vliv na vaše zařízení a způsobit 
poruchy.

Vyhn te se skladování a používání ve 
zne išt ném nebo prašném prost edí. 
Smartphony se mohou mechanicky poškodit, 
nebo může nastat riziko vzniku požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem v důsledku vniknutí prachu 
nebo nečistot.

Zálohujte si d ležitá data
Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data, 
zejména před provedením aktualizace softwaru, 
pro případ, že by byla později potřebná jejich 
obnova.

Vniknutí cizích 
předmětů 

může způsobit 
poruchy.

Cítím se 
v pohodě, pokud 
mám zálohovaná 

data

Zálohování 
přes Cloud 

je OK

Zálohování 
pomocí Kies 

je OK.

Vytvo te si ú ty Google / Samsung

Využijte aplikace z obchodu Play Store / Samsung Apps

Originální 
zboží

Vytvořte si účty Google a Samsung. To vám umožní získat přístup k aplikacím 
v obchodě Play Store (Google) a Samsung. Poznamenejte si ID jméno a heslo 
na bezpečné místo.

Z obchodu Play Store (Google) a lokality Samsung Apps si můžete stáhnout 
užitečné aplikace a různé obsahy. 

ID heslo
ID 

Heslo

Před 30 
dny

Před 7 
dny Dnes
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Co dělat, když zapomenete svůj 
„kód pro odemčení“

Jéjej! Kód pro 
odemčení jsem 

zadal pětkrát 
nesprávně!

Žádný strach, 
nic se neděje.

Kód pro odem ení jsem zadal nesprávn Odblokujte za ízení záložním PIN kódem Odblokujte za ízení pomocí vašeho 
ú tu Google

Už jste někdy zadali kód pro odemčení nesprávně 
nebo jste ho zapomněli? Pro odemčení zařízení 
poslouží následující dvě rady.

Odblokujte přístroj zadáním záložního PIN kódu, který 
jste zadali během nastavování původního kódu pro 
odemčení.

Zrušte váš kód pomocí svého účtu Google po zvolení 
volby "Zapomněli jste kód?". 

Zamčený
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Co je „Vyhledat můj mob. telefon“ 
(Find My Mobile)

Co je webová stránka Vyhledat můj mob. telefon (Find 
My Mobile)? Pokud ztratíte nebo zapomenete kód pro 
odemčení, přihlaste se na webovou stránku "Vyhledat 
můj mob. telefon (Find My Mobile)" pomocí vašeho 
účtu Samsung. Váš smartphone můžete vzdáleně 
ovládat, včetně kontroly jeho aktuální polohy nebo 
odemčení obrazovky (odblokování displeje). Přečtěte si 
rady o nastavení a používání webové stránky Vyhledat 
můj mob. telefon (Find My Mobile) na této a následující 
straně.

Vítejte! Zaregistroval 
jsem si svůj 

smartphone. 
Jsem v pohodě.

Můj 
smartphone 

bude v bezpečí

Může 
pomoci při 

odblokování

Dá se 
sledovat 
poloha 
zařízení

Vyhledat můj 
mob. telefon 

(Find my 
Mobile)

Co je "Vyhledat m j mob. telefon" 
(Find My Mobile (FMM))? Nastavení dálkových ovlada  (1)

P ístup k webové stránce Vyhledat m j 
mob. telefon (Find My Mobile)

Nastavení dálkových ovlada  (2)

Registrace smartphonu

Zvolte [Nastavení] - [Zabezpečení] - [Dálkové 
ovladače]

Přihlaste se na webové stránce http://fi ndmymobile.
samsung.com pomocí svého účtu Samsung.

Zapněte funkci dálkových ovladačů.

Zaregistrujte si svůj smartphone pomocí položky 
"Informace o zařízení".

Registrovat zařízení

Galaxy 
S4

Galaxy 
Tab
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Využití funkce „Vyhledat můj mob. telefon“ 
(Find My Mobile)

Zablokoval 
jsem se!

Telefon je 
zabezpečen!

Prozvoňte 
mi dálkově

telefon!

Haló, 
potřebujete 
informace?

Vymažu se

Ano prosím.

Poloha: Vyhledat m j mobilní telefon

Zazvonit na m j mobil

Odemknout obrazovku

Záznamy hovor

Uzamknout m j mobil

Odstranit data: Vymazat obsah telefonu

Pokud ztratíte svůj smartphone, pomocí položky 
"Vyhledat můj mobilní telefon" zjistíte jeho polohu. 

Displej můžete odblokovat vzdáleným přístupem. 
Pokud je mobilní telefon zamknutý pomocí položky 
"Uzamknout můj mobil", odblokujete jej spolu 
s displejem. 

Pomocí položky "Uzamknout můj mobil" zablokujete 
smartphone vzdáleným přístupem, čímž se zabrání 
jeho používání nežádoucími osobami v případě jeho 
ztráty. 

Chcete vyhledat váš telefon? Použijte funkci "Zazvonit 
na můj mobil". Vyzváněcí tón bude zvonit 1 minutu 
při nejvyšší hlasitosti bez ohledu na nastavení zvuků 
a vibrací telefonu.

Získáte záznamy hovorů uskutečněných za poslední 
týden. Při získávání záznamů hovorů mohou vzniknout 
fi nanční náklady za přenos dat. Pokud v telefonu 
nejsou uloženy žádné záznamy hovorů, žádné 
informace se nenačítají.

Pomocí funkce vymazání (Wipe) můžete odstranit 
data na vyměnitelném úložišti (např. externí paměťové 
a SIM kartě). Data můžete z telefonu odstranit i pomocí 
funkce resetování na tovární nastavení (Factory Data 
Reset). Po provedení funkce resetování na tovární 
nastavení (Factory Data Reset), která odstraní 
všechna data ve vašem telefonu, nebude více možné 
s telefonem použít službu Vyhledat můj mob. telefon 
(Find My Mobile).

Historie 

hovorů

Mazání
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Využití funkce Smart Switch

Tato aplikace z webu Samsung Apps pomáhá při 
jednoduchém přenosu (přemístění) vašich dat, 
včetně kontaktů a kalendáře, mezi smartphony 
pomocí Wi-Fi připojení.

Viz níže uvedené tipy:

Přenos dat! 
Jednoduché 

~

Umístěte 

telefony blízko sebe 

(do 50 cm)

Zkontrolujte, zda 

oba smartphony 

podporují funkci Smart 

Switch. Viz popis aplikace 

na webu Samsung Apps

Stáhněte aplikaci 

Smart Switch do obou 

zařízení

Pokud máte 

problém s připojením, 

zkuste se přesunout 

do místa s menším elektro-

magnetickým rušením

Co je funkce Smart Switch? Jak používat funkci Smart Switch (1)

Jak používat funkci Smart Switch (3)

Jak používat funkci Smart Switch (2)

Jak používat funkci Smart Switch (4)

Stáhněte si aplikaci Samsung Smart Switch Mobile 
z lokality Samsung Apps.

Umístěte obě zařízení blízko sebe (do 50 cm). 

Spusťte aplikaci v obou smartphonech a postupujte 
podle zobrazovaných pokynů.

Vyberte data, která chcete přenést 
a zvolte "Přenos" (Transfer).
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Aktualizace softwaru přístroje přes FOTA

FOTA je zkratka pro Firmware Over-The-Air (Bezdrátová 
aktualizace fi rmwaru). Ve smartphonu můžete 
aktualizovat nejnovější verzi softwaru po jeho připojení 
k datové síti (3G / 4G) nebo k bezdrátové síti (Wi-Fi).

Aktualizace 
softwaru přístroje 

přes FOTA

Přes Wi-Fi 
připojení je 

možná bezplatná 
aktualizace.

Co je aktualizace FOTA? Postup aktualizace FOTA (1)

Postup aktualizace FOTA (3)

Postup aktualizace FOTA (2)

Postup aktualizace FOTA (4)

Zvolte [Nastavení] – [Informace o zařízení] – 
[Aktualizace softwaru].

Potvrďte, že chcete nainstalovat aktualizaci.

Pokud je k dispozici nová verze softwaru, můžete ji 
stáhnout a nainstalovat.

Pro dokončení instalace restartujte smartphone.

Před použitím zkontrolujte následující 
detaily! 

Ujistěte se, že 

máte kvalitní datové 

připojení 

Dostatek 

volné paměti

Více než 50% 

kapacity baterie

P enos ~
Aktualizace 

Zkontrolujte, zda je 

aktuální verze softwaru 

společnosti Samsung (tj. 

nepokoušejte se tento 

postup provést, pokud 

máte "rootované" zařízení)
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Aktualizace softwaru přes PC

Použijte Kies 3, pokud má vaše zařízení OS Android 4.3 nebo 
novější verzi (např.: Galaxy Note 3)

Chcete-li provést aktualizaci softwaru zařízení přes 
PC, nebo pokud chcete zálohovat data vašeho 
smartphonu, používejte aplikaci Kies.
Více informací i samotnou aplikaci Kies získáte v sekci 
podpory na webové stránce www.samsung.com (např.: http://
www.samsung.com/cz/support/usefulsoftware/KIES/JSP)

Kies, spolehlivé 
zálohování!

Používání aplikace Kies

ObsahObsah
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Informace o placených / bezplatných 
datových sítích

Přenášejte 
data jedno-

duše pomocí 
Wi-Fi Direct 

připojení. 

Bluetooth 
připojení je 

OK.

Wi-Fi připojení 
nabízí vysoké 

přenosové rychlosti 
a obvykle se 

nevyžadují žádné 
další poplatky.

Dávejte 
obzvlášť pozor 

při cestách 
do zahraničí. Ověřte si náklady 

na datový 
roaming 
u vašeho 
operátora

Datová 
síť není 
povolena

Váš síťový operátor obvykle poskytuje datové připojení prostřednictvím sítě 3G 

nebo LTE nebo LTE-A. Počítejte však s fi nančními náklady pro využívání dat 

přes mobilní sítě. Ověřte si u svého operátora, zda vám váš paušál umožňuje 

stahovat data a v jakém objemu. Chcete-li zabránit tomu, aby vaše zařízení 

využívalo datové připojení prostřednictvím vašeho operátora, zvolte "Nastavení" 

> "Bezdrátové připojení a sítě" > "Mobilní sítě" a zakažte nastavení "Použít 

datové pakety". 

1. Bezplatné Wi-Fi připojení můžete využít pouze v oblastech, kde je toto 
připojení podporováno. Pokud poskytovatel Wi-Fi sítě neuvádí něco 
jiného, má to výhodu, že je připojení bezplatné. 

2. Uvědomte si, že na příjem Wi-Fi signálu může mít vliv, pokud se 
přístupový bod (AP) nachází v jiné místnosti a že rychlost přenosu dat 
může být ovlivněna, když stejný přístupový bod využívají i jiní uživatelé.

Uvědomte si, že náklady na stahování dat při použití této funkce se při 
cestách do zahraničí mohou zvýšit. Chcete-li zabránit, aby vaše zařízení 
využívalo datové připojení prostřednictvím vašeho operátora v zahraničí, 
zvolte "Nastavení" > "Bezdrátové připojení a sítě" > "Mobilní sítě" a zakažte 
nastavení "Datový roaming". 

Chcete-li mezi smartphony sdílet nebo přesouvat fotografi e nebo audio 
soubory, vyberte pro sdílení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth, když máte otevřen 
soubor, který chcete přesunout.

Na obou smartphonech musí být funkce Wi-Fi Direct nebo Bluetooth povolena.

Datové sít  3G / LTE / LTE-A

Používání Wi-Fi datových sítí

Data z datových sítí 3G / LTE / LTE-A jsou zpoplatn na

Sdílejte a p enášejte data pomocí Wi-Fi Direct nebo 
Bluetooth p ipojení

Placené 
datové sítě

Bezplatné 
datové sítě
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10 uživatelských tipů pro smartphone, 
které vám pomohou chránit vaše zařízení

Nestahujte aplikace z neznámých 
zdroj , nebo pokud jsou podez elé. Mohou 

poškodit vaše za ízení
Nenavšt vujte ned v ryhodné 

webové stránky 
Odstra te zprávy a e-maily 

z neznámých nebo pochybných adres

Pardon, ale 
nebudu stahovat 

aplikace, 
u kterých si 
nejsem jistý 

Neotvírejte 
(nečtěte) je, 
ale ihned je 
odstraňte.

Nastavte heslo na vašem za ízení pro 
omezení p ístupu

Pravidelně si 
měňte vaše heslo.

Po nastavení už 
nic neunikne vaší 

kontrole....

Zapn te "Bluetooth" nebo "Wi-Fi" 
p ipojení, jen když je chcete používat

Zdá se, že se 
někdo snaží 

získat přístup 
k mé paměti 

Podezřelý web

Psssst

Zahodit

Přišlo poctivé 
zboží...Půjčka s nízkým 

úrokemBratře, dej mi 
peníze.Smazat
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10 uživatelských tipů pro smartphone, 
které vám pomohou chránit vaše zařízení

Pokud potřebujete další užitečné tipy, nainstalujte si aplikaci 
Smart Care (Inteligentní péče).
V obchodě Play Store vyhledejte "Customer Care" (Péče o zákazníky).

Pokud za ne být chod smartphonu pomalý nebo 
zamrzne, zkontrolujte, zda není nakažen 

škodlivými aplikacemi nebo staženými soubory

Stažené soubory používejte pouze 
po kontrole antivirovou aplikací 

Do PC nainstalujte antivirový program 
a pravideln  kontrolujte p ítomnost 

vir

Kontrolujte aktualizace a používejte 
nejnov jší verze softwaru 

a antivirových aplikací. 

Poškodí to 
zařízení?

Velmi pravdě-
podobně ano!

Jsem 
aktualizovaný!

Vyléčte škodlivé 
kódy antivirovou 

aplikací

Kontrola 
přítomnosti virů 

je dokončena. 

Viry kontrolujte 
po propojení

Nerootovat 

Aktualizace 
dokončena.

Příznaky rootování

Používejte pouze aktualizace softwaru od spo-
le nosti Samsung. Neprovád jte "root" za ízení 
instalací neoriginálních aktualizací softwaru 
(jinými než od spole nosti Samsung), ani nepo-
užívejte aplikace na "p etaktování " za ízení.
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Nové funkce: Pro Galaxy Note 3 a Gear

Využijte KNOX, řešení zabezpečení, které můžete využívat na smartphonu pro dva 
účely: práci a zábavu.
KNOX 
1.  Udržuje svá data v bezpečí díky řešení zabezpečení na bázi OS Android.
2. Smartphone lze používat dvěma způsoby po jeho rozdělení na vaše pracovní 

a soukromé záležitosti.
3. Jde o nové řešení zabezpečení od společnosti Samsung, které dokáže ukládat 

a uchovat vaše důležité soukromé informace v bezpečí.

KNOX je k dispozici po instalaci ve složce Apps – Samsung.

Vaše vlastní individuální ešení zabezpe ení! KNOX Nová forma nošení za ízení! Inovace po propojení telefonu 
Galaxy Note 3 s hodinkami Galaxy Gear

Rozhraní USB 3.0 umožní rychlejší přenos dat 
než USB 2.0.

Funkce Bezdotykových příkazů umožní, že pokud 
přiblížíte pero S Pen blíže k displeji a stisknete tlačítko 
S Pen, zpřístupní se vám 5 funkcí, takže je můžete použít 
snadněji a pohodlněji.

Volat můžete pomocí připojených hodinek 
Galaxy Gear
Hovor můžete provést pomocí hodinek Galaxy Gear 
propojených s telefonem Galaxy Note 3, bez potřeby 
vytahovat Galaxy Note 3 z kapsy nebo tašky.

Šikovné přehrávání: Hodinky Galaxy Gear přijmou 
upozornění na obsah přijatý telefonem Note 3
Čeká vás pohodlnější a praktičtější život.

Můžete prohlížet až 500 bajtů dat přijatých hodinkami Galaxy 
Gear

Zapisovač Memographer zaznamená okamžiky, 
které chcete ihned zachytit
Fotografi e a videa, které pořídíte hodinkami Galaxy Gear 
se automaticky ukládají do telefonu Galaxy Note 3.

•  Automatické ukládání je možné po  synchronizaci telefonu 
Galaxy Note 3.

•  Ukládat lze videa v  délce maximálně 15 sekund a  nasnímat 
a uložit maximálně 50 fotografií.

Evoluce S Pen, Bezdotykový p íkazPro rychlejší p enos dat použijte USB 3.0 propojení, 
pokud je na vašem za ízení dostupné
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