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Nastavení a základní funkce 
Rychlé seznámení se zařízením 

 
 
 
 
 
 
 

Přední kamera 

Tlačítko zapnutí / vypnutí 

Oznamovací LED dioda 

Tlačítka hlasitosti 

Programovatelné 
tlačítko 

Tlačítko Nedávné 

Tlačítko domů 

Tlačítko Zpět 

Snímač otisku prstu 

USB Typ-C 
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Vložení SIM karty 
 
Toto zařízení využívá nano SIM kartu. Pokud nemáte SIM kartu nebo správný typ SIM karty kontaktujte poskytovatele 
bezdrátových služeb. 
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte SIM kartu, která byla zmenšena oříznutím. Zařízení takovou SIM kartu nemusí načíst nebo může v 
zařízení zaseknout protože je silnější než nano SIM karta. 

1. Uvolněte zásuvku zatlačením nástroje (dodaného se zařízením) do otvoru na pravé straně zařízení. Pokud nemáte 
nástroj dodávaný se zařízením můžete použít kancelářskou sponku. 

 
 

2. Zásuvku vyjměte a položte na rovný povrch 
3. SIM kartu otočte kovovými kontakty ve směru od Vás. SIM kartu srovnejte s výřezem menší části zásuvky. 
4. Vložte SIM kartu do zásuvky 

 
 

5. Zásuvku zatlačte zpět do slotu. 
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Vložení paměťové karty 
 
Pokud chcete více místa pro obrázky, videa, hudbu a dokumenty, můžete vložit paměťovou kartu (microSD kartu). 

1. Uvolněte zásuvku zatlačením nástroje (dodaného se zařízením) do otvoru na pravé straně zařízení. Pokud nemáte 
nástroj dodávaný se zařízením můžete použít kancelářskou sponku. 

 

 
 

2. Zásuvku vyjměte a položte na rovný povrch 
3. SIM kartu otočte kovovými kontakty ve směru od Vás. SIM kartu srovnejte s výřezem menší části zásuvky. 
4. Vložte SIM kartu do zásuvky 
 

 
 

5. Zásuvku vložte zpět do slotu. 
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Zapnutí a vypnutí přístroje 

 
Podržte tlačítko zapnutí / vypnutí (na levé straně zařízení). 
• Pro vypnutí zařízení, klepněte na Vypnout. 
• Pro vypnutí a znovu zapnutí zařízení, klepněte na Restart. 

 

Vypnutí obrazovky 
 
Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí (na levé straně zařízení). 
Pro zapnutí zařízení opět stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí nebo dvakrát poklepejte na obrazovku. 
 

Pohyb mezi domovskými obrazovkami 
 
Mezi domovskými obrazovkami se můžete pohybovat pomocí gest. Na obrazovce přejeďte do pravé nebo levé strany. 

 
 

Seznamte se s navigačními tlačítky 
 
Bez ohledu na to co děláte s vaším zařízením, navigační tlačítka se vždy zobrazují na spodní části obrazovky. Udělejte jednu z 
následujících akcí: 
•    Pokud chcete udělat krok zpět, klepněte na . 

•   Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, klepněte na . 
•   Chcete-li zobrazit vaše nedávno zapnuté aplikace, klepněte na . 
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Používání gest 
 
Naučte se základní a běžné gesta, které můžete používat na dotykové obrazovce. 
 

Probuzení zařízení 
 
Poklepejte dvakrát na obrazovku. 
 

 
 

Výběr položky 
 
Udělejte jednu z následujících akcí: 
• Chcete-li vybrat položku, klepněte na ni. Pokud se položka dá otevřít, otevře se. 
• Chcete-li vybrat více položek (například fotografie, které chcete sdílet nebo e-maily, které chcete vymazat) stiskněte a 

podržte jednu položku. Následně klepněte na další položky. Chcete-li zrušit výběr položky, znovu na ni klepněte. 
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Procházejte a pohybujte se mezi položkami 
 
Posunutím prstu lze procházet seznam nebo pohybovat se mezi položkami, například fotografiemi. 
 

 

Zkontrolujte vaše upozornění 
 
Vaše poslední upozornění (například textové nebo emailové zprávy) můžete kdykoliv zkontrolovat. Z horní části obrazovky 
vytáhněte směrem dolů. Pro otevření oznámení něj klepněte nebo táhněte směrem dolů pro zobrazení dalších upozornění. 

 

Otevření Rychlých Nastavení 
 
Pro zapnutí / vypnutí běžných nastavení jako je Wi-Fi nebo režim letadlo můžete otevřít Rychlé Nastavení. Z horní části obrazovky 
vytáhněte směrem dolů jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
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Použití posuvníku 
 
Pokud se na obrazovce zobrazí posuvník s jeho pomocí můžete procházet souborem (například skladbou nebo videem), nebo 
můžete upravit nastavení (například jas obrazovky). 
Stačí jen posouvat úchyt posuvníku. 
 

 
 

Přiblížení a oddálení obrazovky 
 
Chcete-li přiblížit detail (například obrázku nebo mapy) můžete položky na obrazovce zvětšit a přiblížit. Pro přiblížení potáhněte 
dva prsty od sebe. 
 

 
Pro oddálení táhněte dva prsty k sobě. 
TIP: V některých případech můžete dvakrát poklepat na obrazovku. 
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Klávesnice 
 

Výběr textu 
 
Klepněte na slovo nebo jej podržte. 
Pro výběr více slov nebo změnu výběru pohybujte úchyty   a  . 
 

Změna kurzoru 
 
Dvakrát klepněte na klávesnici, potom přejeďte vpravo nebo vlevo pro změnu kurzoru. 
 

Smazání slova 
 
Pokud chcete smazat slovo, rychle přejeďte doleva na klávesnici. 
 

Psaní rychleji s návrhy slov 
 
Navrhované slova se zobrazují během psaní. Mohou se zobrazit nad klávesnicí nebo písmenem. Chcete-li slovo použít, přejeďte po 
klávesnici nahoru nebo přetáhněte slovo na obrazovku.  
 

Psaní alternativních znaků nebo slov 
 
Můžete napsat alternativní znak nebo slovo, v závislosti na jazyku vstupu, který na zařízení používáte. Podržte klávesu písmene. 
Klepněte na znak nebo slovo. 
 

Psaní číslic a symbolů 
 
Pro zobrazení klávesnici se symboly stiskněte jednou klávesu sym, pro zobrazení klávesnice s čísly stiskněte tuto klávesu dvakrát. 
Chcete-li klávesnici skrýt, znovu stiskněte tuto klávesu. 
 

Vyjímání, kopírování a vložení textu 
 
Po výběru textu se zobrazí textové menu. Klepněte na Vyjmout nebo Kopírovat a následně se dotkněte a podržte místo, na které 
chcete text vložit, klepněte na Vložit. 
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Změna jazyku vstupu 
 
1. Chcete-li zapnout jazyk vstupu, vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů. Klepněte na   > Jazyky a vstup > 

Nastavení klávesnice BlackBerry > Jazyky vstupu. Pokud je zapnuto Využívání systémového jazyka, vypněte ho. Zapněte 
přepínač vedle jazyka, který chcete použít. 

2. Pokud během psaní li změnit jazyk vstupu, stiskněte a podržte Mezerník. Klepněte na jazyk vstupu. 
3. Pro přepnutí poslední použitou metodu vstupu, na dotykové obrazovce táhněte přes Mezerník nebo na fyzické klávesnici 

stiskněte klávesy alt a enter . 
 

Aplikace, widgety a zkratky 
 

O aplikacích, Widgety a zkratkách 
Na domovské obrazovce klepněte na  . Otevře se menu, které zpřístupňuje nainstalované aplikace a widgety a nastavení 
zkratek. 
• Okno Aplikací zahrnuje všechny aplikace nainstalované na vašem zařízení včetně aplikací, které jste stáhli prostřednictvím 

Google ™ Play. 
• Widgety jsou jako miniaturní aplikace, které často můžete používat na obrazovce. Například BBM widget zobrazuje malý 

náhled současných chatů. Widget Záložky zobrazuje všechny webové stránky, které byly označeny záložkou, můžete je 
otevřít přímo z Výchozí obrazovky. 

• Zkratky pomáhají provést úkony, které děláte nejčastěji. Například, pokud často píšete emaily můžete si nastavit zkratku 
emailu. Klepnutí na zkratku otevře PSANÍ emailu. 

 

Vyhledávání nainstalovaných aplikací, widgetů a zkratek 
1. Na Výchozí obrazovce klepněte na . 
2. Zadejte hledaný výraz do políčka pro Vyhledávání aplikací, widgetů a zkratek. 

 

Přidání aplikace widgetu nebo zkratky na Domovskou 
obrazovku 
1. Na Výchozí obrazovce klepněte na . 
2. Klepněte na Aplikace, Widgety a Zkratky. 
3. Podržte aplikaci, widget nebo zkratku. Prst uvolněte když se objeví domovska obrazovka. 

Po přidání zkratky na domovskou obrazovku Plocha můžete být vyzván k úpravě nastavení zkratky. Například, pokud přidáte 
zkratku Kontaktu, musí klepnout na kontakt, kterému chcete posílat email. 

 

Třídění aplikací 
Vaše aplikace lze třídit v Seznamu aplikací několika způsoby: 
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• Výchozí: 10 nejpoužívanějších aplikací se zobrazí na vrchu seznamu, následuje abecední seznam vašich aplikací. Pokud 
využíváte Android ™ for Work na vašem zařízení, Vaše aplikace pro práci se zobrazí ve spodní části seznamu. 

• Abecední / Klasický způsob: Vaše aplikace jsou uspořádány v abecedním pořadí. 
• Nejnovější: Poslední nainstalované aplikace se zobrazí na vrchu seznamu 
• Nejvíce používané: Nejvíce používané aplikace se zobrazí na vrchu seznamu. 

 
Pro změnu uspořádání aplikací následujte tyto kroky: 

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na . 
2. Klepněte na rozbalování menu, které se zobrazuje v pravém horním rohu. Pokud jste nezměnili způsob třídění aplikací vedle 

rozbalovacího menu se zobrazí slovo Výchozí. 
3. Klepněte na možnosti uspořádání. 
 

O popup widgetoch 
 
Popup widgety jsou spojeny s aplikacemi, které chcete přidat na domovskou obrazovku. Pokud přidáte aplikaci, která obsahuje 
popup widget, Indikátor se zobrazí pod ikonou aplikace ( ).Popup widgety jsou užitečné protože umožňují využívat widgety, 
které nezabírají místo na domovské obrazovce. 
 

Zapněte popup widgety 
 
1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo, následně klepněte na  . 
2. Zapněte Popup widget. 

 

Otevřete popup widget aplikace 
 
S popup widgety máte přístup k nástrojům aplikací, aniž byste je měli na domovské obrazovce. Pokud je popup widget dostupný 
pro aplikaci, pod ikonou aplikace se zobrazí indikátor (  ). 
Na domovské obrazovce přetáhněte nahoru nebo dolů po aplikaci s popup nástrojům. 
 

Změňte popup widget aplikace 
 
Pokud má aplikace dostupný více než jeden widget, když poprvé potáhnete nahoru nebo dolů po ikoně aplikace, můžete vybrat 
widget, který chcete nastavit jako popup widget. Popup widget můžete kdykoliv změnit. 

1. Vytáhněte nahoru nebo dolů po ikoně aplikace. 
2. V pravém horním rohu widgetu klepněte na   > Změnit widget. 
3. V seznamu dostupných widgetů klepněte na widget. 

 

Vypněte popup widgety 
 
Na domovské obrazovce proveďte jednu z následujících akcí: 

•    Chcete-li vypnout popup widget, zatáhněte nahoru nebo dolů po ikoně aplikace. V pravém horním rohu widgetu klepněte na   
> Vypnout popup widget. 
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•    Chcete-li vypnout všechny popup widgety, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a následně klepněte na 
 . Vypněte Popup widgety.  

 

Změňte zkratky, ke kterým přistupujete pomocí Klávesových zkratek 
 
Můžete změnit zkratky, ke kterým přistupuje s klávesovými zkratkami. Například, můžete nastavit klávesnici pro zahájení akce jako 
psaní zprávy. 
1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte klávesnici bez přidělení, abyste nastavili zkratku nebo podržte přímo zkratku. 
2. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo obrazovky a klepněte na . 
3. Klepněte na Klávesové zkraty. 
4. Klepněte na Dlouhé podržení nebo Krátké podržení. 
5. Klepněte na kruh. 
• Pokud chcete nastavit klávesnici aby otevřela aplikaci, klepněte na Otevřít aplikaci a následně klepněte na aplikaci. 
• Pokud chcete nastavit klávesnici aby začala hovor, klepněte na Rychlé vytáčení a následně na kontakt. 
• AK chcete nastavit klávesnici aby poslala email nebo zprávu, klepněte na Poslat email nebo zprávu kontaktu. Klepněte na 

Emailový kontakt nebo Textový kontakt a následně klepněte na kontakt. 
• Pokud chcete nastavit klávesnici aby spustila akci, klepněte na Všechny zkratky. 

 

Vypněte klávesové zkratky 
 
Pokud jste nastavili klávesnici aby otevírá aplikace nebo používala zkratky, pro vypnutí klávesnice proveďte následující: 
1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo a klepněte na . 
2. Klepněte na Klávesové zkratky. 
3. Klepněte na kruh. 
4. Klepněte na Smazat. 

 
 

Přizpůsobení zařízení 
 
Naučte se jak přizpůsobit zařízení a vytvořte jej jedinečným. Například změňte zvonění nebo nastavte fotografii jako pozadí. 
• Změna nastavení zařízení. 
• Změna vyzvánění. 
• Změna pozadí. 
• Přidání kontaktu nebo čísla do seznamu Rychlého vytáčení. 
• Přidání aplikace widgetu nebo zkratky na domovskou obrazovku. 
• Změna velikosti písma. 
• Změna zobrazení posledních aplikací a obrazovek. 
• Nastavte nebo změňte zámek obrazovky. 
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Telefon a hlas 

 

Ikony telefonu 
 

Během hovoru 
 

Ikona Popis 

 Otevření klávesnice 

 
Ztlumení mikrofonu 
TIP: Pro ztlumení mikrofonu stiskněte programovatelné tlačítko  

 Přidržet hovor 

 Zahájení nového hovoru 

 Zapnutí reproduktoru / hlasitý odposlech 

 Sloučení hovorů pro zahájení konferenčního hovoru 

 Rozdělení konferenčního hovoru na více hovorů 

 

Najděte své číslo 
 

1. Zatáhněte jedenkrát z vrchní části obrazovky dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > O telefonu > Status > Status SIM. 
3. Vaše číslo se zobrazí na spodní části obrazovky. Pokud se číslo nezobrazí, váš poskytovatel bezdrátových služeb nemusel 

přidat vaše telefonní číslo na vaši SIM kartu. Pro více informaci kontaktujte poskytovatele bezdrátových služeb. 
 

Změna vyzvánění 
 
1. Zatáhněte jedenkrát z vrchní části obrazovky dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zvuk > Vyzvánění. 
3. Klepnutím vyberte vyzvánění a potom klepněte na OK. 
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TIP: Pokud chcete jako vyzvánění použít píseň nebo zvuk, přetáhněte .mp3 soubor, který chcete použít do složce Zvonění na 
vašem zařízení. Možná bude nejprve nutné nainstalovat správce souborů z Google Play obchodu. 

 

Volání 
 

Volání 
1. V aplikací telefon klepněte na . 
2. Vytočte číslo. 
3. Klepněte na . 

 

Volání na nedávno použité číslo 
 

1. V aplikací Telefon klepněte na . 

2. Klepněte na jméno nebo číslo a následně na . 
 

Volání osobě ze seznamu kontaktů 
 

1. V aplikací Telefon klepněte na . 
2. Klepněte na kontakt. 
3. Klepněte na číslo, na které chcete volat. 

TIP: pokud chcete poslat kontaktu zprávu, vedle čísla klepněte na . 
 

Rychlé vytáčení kontaktu 
 

Pro více informací o Rychlém vytáčení podívejte Přidání kontaktu nebo čísla do seznamu Rychlého vytáčení 
1. V aplikací Telefon klepněte na . 
2. Klepněte na Rychlé vytáčení kontaktu. 

 

Zobrazte nebo skryjte vaše číslo 
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb, tato funkce nemusí být podporována 

1. V aplikaci Telefon, v pravém horním rohu obrazovky, klepněte na . 
2. Klepněte na Nastavení> Volání> Další nastavení> ID Volajícího. 
3. Klepněte na Zobrazit číslo nebo Skrýt číslo. 
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Historie volání 
 
V Historii můžete vidět všechny příchozí, odchozí a zmeškané hovory. 

1. V aplikací Telefon, v pravém horním rohu, klepněte na  > Historie volání. 
2. Udělejte jednu z následujících akcí: 

• Klepněte na jméno nebo telefonní číslo pro zobrazení detailů konkrétního hovoru, pak na . 
• Klepněte na Zmeškané pro zobrazení zmeškaných hovorů. 
• Klepněte na  > Vymazat historii hovorů> Odstranit. 

 

Přijímání hovorů 
 

Přijetí nebo odmítnutí hovoru 
 

1. Klepněte na a podržte  , pokud je vaše zařízení zamčené. 
• Při přijetí hovoru přejeďte přes  a uvolněte prst. 
• Pro odmítnutí hovoru přejeďte přes  a uvolněte prst. 

2. Pokud je zařízení odemčeno klepněte na Přijmout nebo Odmítnout. 
 

Odeslání rychlé zprávy volajícímu 
 
Na místo odpovídání na příchozí hovor můžete volajícímu poslat krátkou zprávu. V závislosti na příjemce rychlé zprávy, mohou být 
účtovány poplatky za dodatečné textové zprávy. 
Poznámka: Možnost zaslání rychlé zprávy nemusí zobrazit v případě, že hovor přichází od Neznámého volajícího. 
1. Když obdržíte hovor, stiskněte a podržte . Přejeďte dokud neskryjete   a uvolněte prst. 
2. Udělejte jednu z následujících akcí: 

• Pokud chcete poslat standardní zprávu klepněte na zprávu. 
• Chcete-li napsat novou zprávu klepněte na Vložit vlastní... 

Když zrušíte hovor, abyste poslali rychlou zprávu, volající je přesunut do hlasové schránky. Pokud hlasovou schránku nemáte, 
volající obdrží tón Obsazeno. 
 

Změňte přednastavené zprávy rychlé odpovědi 
 
Můžete vytvořit vlastní zprávy rychlé odpovědi a nahradit tak dostupné přednastavené zprávy. 
1. V aplikaci Telefon, v pravém horním rohu, klepněte na  >  Nastavení> Rychlé odpovědi 
2. Klepněte na rychlou odpověď, kterou chcete změnit. 
3. Napište novou zprávu. 
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4. Klepněte na OK. 

Pro resetování přednastavených rychlých odpovědí, v Úpravách rychlých odpovědí klepněte na  > Reset přednastavených 
aplikací. 
 

Ztišení vyzvánění při přijetí hovoru 
 
Pokud obdržíte hovor zatímco jsou vyzvánění nebo vibrace zapnuté, můžete je rychle ztišit a vypnout. Na hovor můžete 
odpovědět nebo jej zrušit i po ztišení vyzvánění a vypnutí vibrací. 
 
Pokud obdržíte příchozí hovor, stiskněte tlačítko Hlasitosti. 
 

Přesuňte hovor ze sluchátek do zařízení 
 
Pokud máte k zařízení připojeno Bluetooth sluchátka, všechny příchozí hovory se automaticky propojí do sluchátek. Hovory pak lze 
ručně propojit zpět do zařízení. 

1. Během hovoru klepněte na  . 
2. Udělejte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li hovor přepojit do zařízení, klepněte na sluchátko. 
• Chcete-li hovor přepojit do vašeho zařízení jako hlasitý odposlech, klepněte na Reproduktor. 

 

Zabraňte hovorem přicházet na Bluetooth headset soupravu 
 
Vaše Bluetooth sluchátko může odpojit z aplikace Telefon aby byly příchozí hovory propojeny na do zařízení. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na Bluetooth. 
3. Klepněte na  vedle spárovaných sluchátek, které chce odpojit. 
4. Odškrtněte políčko Zvuk telefonu. 

 

Podržte hovor 
1. Během hovoru klepněte na  . 
2. Chcete-li se vrátit k hovoru, znovu klepněte na  . 

 

Blokování hovorů 
 

Blokování příchozích hovorů 
 
Pokud zablokujte hovory, nepřijmete žádné hovory nebo textové zprávy ze zablokovaného telefonního čísla. Pro více informací 
kontaktuje vašeho poskytovatele bezdrátových služeb. 
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1. V aplikací Telefon, v pravém horním rohu, klepněte na  > Nastavení> Blokování hovorů. 
2. Klepněte na Přidat číslo, vložte číslo, které chcete blokovat a klepněte na Blokovat. 
3. Klepněte na  > Odblokovat pro odstranění blokovaného čísla. 

 

Blokování volajícího 
 
Ujistěte se zda číslo, které chcete blokovat je přiřazeno ke kontaktu v aplikací Kontakty. 
1. V aplikaci Kontakty klepněte na kontakt. 
2. 2. Klepněte na  >  
3. Vyberte Všechny kontakty do hlasové schránky. 

 

Blokování volajících, který nejsou v Kontaktech 
 
Chcete-li ignorovat hovory od volajících, kteří nejsou v seznamu kontaktů můžete použít režim Pouze prioritní. Váš telefon nebude 
zvonit když přijmete hovor od někoho, kdo není v seznamu kontaktů ale vaše zařízení vás upozorní na nepřijatý hovor. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 

2. Klepněte na   > Jen prioritní. 
3. Klepněte na další nastavení > Jen prioritní povoluje> Hovory> jen kontakty. 

 
Poznámka: Jako výchozí, režim Jen prioritní trvá 1 hodinu. Chcete-li změnit dobu trvání tohoto režimu potáhněte z vrchní části 
obrazovky směrem dolů jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. klepněte na  > Jen prioritní. Chcete-li prodloužit 
trvání režimu klepněte na  nebo Dokud nebude vypnuté. 
 

Omezení volaných telefonních čísel 
Pokud nastavíte a využíváte pevné telefonní seznam, může zavolat a poslat textovou zprávu (SMS a MMS) pouze na telefonu čísla, 
která do toho seznamu přidáte. Například, pokud zařízení používá dítě, můžete omezit telefonní čísla na které může dítě zavolat. 
Abyste mohli využívat pevný telefonní seznam, váš poskytovatel služeb musí nastavit vaši SIM kartu na tuto funkci. V závislosti na 
poskytovateli služeb, tato funkce nemusí být podporována.  
1. V aplikaci Telefon, v pravém horním roku klepněte na . 
2. Klepněte na Nastavení> Hovory> Pevný telefonní seznam. 
3. Klepněte na Aktivovat FDN. 
4. Vložte bezpečnostní kód SIM, poskytnutý vaším poskytovatelem služeb. 
5. Klepněte na OK. 
6. Klepněte na Seznam FDN >  > Přidat kontakt. 
7. Napište jméno a telefonní číslo. 
8. Klepněte na Uložit. 
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Přidání kontaktu do seznamu rychlé volby 
 

Kontakty přidány do seznamu rychlého vytáčení se zobrazí v aplikaci Telefon v okně . 
1. V aplikaci Telefon klepněte na  . 
2. Klepněte na obrázek nebo písmeno vedle názvu kontaktu. 
3. Klepněte na . 

 

Odstranění kontaktu ze seznamu rychlé volby 
 
1. V aplikaci Telefon klepněte na . 
2. Podržte kontakt, který chcete odstranit. 
3. Kontakt přetáhněte přes  Odstranit. uvolněte prst. 

 

Čekání a přesměrování hovorů 
 

Zapnutí nebo vypnutí čekání hovorů 
 
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována. 
1. V aplikaci Telefon, v pravém horním rohu, klepněte na . 
2. Klepněte na Nastavení> Hovory> Další nastavení. 
3. Klepněte na políčko Čekání hovorů. 

 

Nastavení přesměrování hovorů 
 
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována. 
1. V aplikaci Telefon, v pravém horním rohu, klepněte na . 
2. Klepněte na Nastavení> Hovory> Přesměrování hovorů. 
3. Pro změnu čísla, na které jsou přesměrovány hovory, klepněte na možnost přesměrování hovorů a napište číslo. 
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Zahájení konferenčního hovoru 
 
1. Během hovoru zahajte nebo přijměte další hovor. 
2. Pro sloučení hovorů klepněte na . 

 

Přijetí druhého hovoru během probíhajícího hovoru 
 
Zkontrolujte, zda je zapnuté Čekání hovorů. 
1. Udělejte jednu z následujících akcí pokud během probíhajícího hovoru obdržíte druhý: 
• Pro přidržení prvního hovoru a odpovídání na druhý hovor, klepněte na Přidržet probíhající hovor. 
• Pro ukončení prvního hovoru a odpovídání na druhý hovor, klepněte na Konec probíhající hovor. 
2. Stiskněte a podržte , přejeďte dokud nepřekryje  a potom uvolněte prst. 
3. Klepněte na Přidržet pro přepínání mezi hovory. 
4. Pro sloučení obou hovorů a zahájení konferenčního hovoru klepněte na . 

Chcete-li přidat více lidí do konferenčního hovoru, opakujte kroky 1 a 2. 
 

Nový hovor během probíhajícího hovoru 
 
Probíhající hovor je automaticky Podržený, pokud vytvoříte nový hovor. 
1. Během hovoru klepněte na . 
2. Udělejte jednu z následujících akcí: 

• Použijte klávesnici a vytočte další číslo. 
• Klepněte nad číselník, dostanete se do Telefonu. Klepněte na kontakt. 

3. Pro sloučení obou hovorů a zahájení konferenčního hovoru klepněte na  
Chcete-li přidat více lidí do konferenčního hovoru, opakujte kroky 1 a 3. 
 

Odstranění osob z konferenčního hovoru 
 
1. Pro zobrazení účastníků konferenčního hovoru klepněte na Spravovat konferenční hovor. 
2. Udělejte jednu z následujících akcí: 

• Pro odstranění osoby z konferenčního hovoru a složení klepněte na . 

• Pro odstranění osoby z konferenčního hovoru a vytvoření samostatného hovoru klepněte na . 
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Volání v síti LTE 
 

Zapnutí služby Voice over LTE a LTE video volání 
Voice over LTE a LTE video hovory poskytují hlasové a video hovory ve vysokém rozlišení díky využívání 4G LTE připojení. Pokud 
chcete využívat LTE video hovory, musíte zapnout služby Voice over LTE. 
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů, jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na . 
3. V závislosti na dostupných možností, klepněte na More> Mobilní sítě> IMS Nastavení. 
4. Zapněte službu Voice over LTE nebo LTE video hovory. 

 

Zahájení LTE video hovoru 
 
Pokud váš poskytovatel bezdrátových služeb podporuje LTE video hovory, můžete zahájit video hovor na kontakty, které mají tuto 
funkci. 
1. V aplikaci Telefon proveďte jednu z následujících akci: 

• Pro vytočení čísla klepněte na  a poté vložte číslo. 
• Pro vytočení kontaktu klepněte na  a potom klepněte na kontakt 
• Pro vytočení kontaktu ze seznamu rychlého vytáčení klepněte na  a potom klepněte na kontakt 

2. Klepněte na . 
Poznámka: V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb, nemusíte být schopen zahájit LTE video hovor s kontaktem        
přímo z  nebo . Namísto toho vytočte kontakt a po spojení hovoru klepněte na  > Video hovor. 
 

Přepnutí na hovor jen se zvukem 
 
Během hovoru klepněte na . 
Chcete-li video opět zapnout, znovu klepněte na . 
 

Přepínání mezi zadní a přední kamerou 
 
Během video hovoru proveďte jednu z následujících akcí 

• Klepněte na . 

• Klepněte na Přepnout kameru. 
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Přidržení video hovoru 
 
Během video hovoru proveďte jednu z následujících akcí: 

• Klepněte na . 

• Klepněte na Podržet hovor. 
 

Jednosměrné sdílení videa 
 
Během video hovoru můžete sdílet video s kontaktem, se kterým voláte pokud také mají funkci LTE video hovoru ale kontakt s 
vámi video sdílet nemusí. 
1. Během hlasového hovoru klepněte na . 
2. Klepněte na Jednosměrné video. 

 

Odpověď na LTE video hovor 
 

1. Když obdržíte hovor, stiskněte a podržte . 
2. Udělejte jednu z následujících akcí: 

• Přejeďte dokud neprekryjete  pro přijetí video hovoru. 
• Přejeďte kým neprekryjete  pro přijetí hlasového hovoru. 

 

Volání v síti Wi-Fi 
 

Zapnutí funkce Wi-Fi volání 
 
Vaše zařízení nemusí uskutečnit a přijmout hovory přes Wi-Fi síť hlavně pokud máte omezené nebo žádné pokrytí mobilní sítě. 
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb tato funkce nemusí být podporována. Pro více informací kontaktujte vašeho 
poskytovatele bezdrátových mobilních sítí. 
1. Vytáhněte z horní části obrazovky směrem dolů, jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více> Menu Wi-Fi volání. 
3. Zapněte funkci Wi-Fi volání. 
4. Chcete-li zjistit kdy zařízení zahájí Wi-Fi hovor, zapněte Status Wi-Fi volání. 
5. Klepněte na Preference Wi-Fi volání> Preference připojení. 

• Klepněte na Preferovaná Wi-Fi pokud chcete použít pouze Wi-Fi síť i když máte mobilní signál. 
• Klepněte na Pouze Wi-Fi pokud chcete použít pouze Wi-Fi síť. 
• Klepněte na Preferovaná mobilní síť pokud chcete použít pro volání pouze Wi-Fi síť když nemáte mobilní signál. 
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Zahajanie Wi-Fi hovoru 
 
Ujistěte se, že se na Vaší obrazovce zobrazuje ikona . 
1. V aplikací Telefon klepněte na . 
2. Zadejte číslo. 
3. Klepněte na . 

 

Hlasová schránka 
 

Nastavení hlasové schránky 
 
V závislosti od poskytovatele bezdrátových služeb, tato funkce nemusí být podporována. Pro více informací kontaktujte svého 
poskytovatele bezdrátových sítí. 
1. V aplikací Telefon, v pravém horním rohu klepněte na . 
2. Klepněte na Nastavení> Volání> Hlasová schránky. 
3. Pro zřízení hlasové schránky klepněte na Nastavení. Pokud je políčko pro Číslo hlasové schránky prázdné, klepněte na Číslo 

hlasové schránky a následně vložte vaše přístupové číslo hlasové schránky. Pokud nemáte přístupové číslo hlasové schránky, 
kontaktujte svého poskytovatele bezdrátových služeb. 

Chcete-li zahájit hovor do Hlasové schránky, v aplikaci Telefon stiskněte podržte klávesu 1. 
 

Vizuální hlasová schránka 
 
Vizuální hlasová schránka je další způsob jak zpřístupnit a spravovat vaši hlasovou schránku. V aplikaci můžete vidět a procházet 
mezi vašimi zprávami na zařízení. Některé služby vizuální hlasové schránky mohou přepsat vaše hlasové zprávy na text a poslat 
jako e-mail nebo SMS. 
Váš poskytovat bezdrátových služeb může aplikaci Vizuální hlasová schránka předinstalovat do zařízení nebo může být k dispozici 
ke stažení. 
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Aplikace a součásti 
 

Stahování aplikací v Google Play 
 
1. Otevřete aplikaci Google Play obchod. 
2. Pokud je to nutné, přihlaste se s vaším Google účtem. 
3. Najděte nebo vyhledejte aplikaci, kterou chcete stáhnout. 
4. Klepněte na aplikaci a následně na Instalovat. 

 

Uspořádání domovské obrazovky 
 

Pohybujte s aplikací, nástrojům nebo zkratkou 
 

1. Podržte aplikaci, widget nebo zkratku a následně ji přetáhněte na nové místo. 
2. Uvolněte prst. 

 

Přesuňte aplikaci, widget nebo zkratku na panel 
oblíbených 
 
Pro snadný přístup se pane oblíbené zobrazuje na spodní části každé domovské obrazovky. Na panel můžete přidat 4 oblíbené 
aplikace. 
1. Pokud je panel plný, stiskněte a podržte jednu z aplikací nebo zkratek na panely. Přetáhněte ji na domovskou obrazovku. 
2. Podržte aplikaci nebo zkratku, kterou chcete přidat a přetáhněte ji na panel. 

 

Přidejte domovskou obrazovku 
 
Pro uspořádání aplikaci widgetů a zkratek můžete přidat tolik domovských obrazovek, kolik potřebujete. 
1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte položku, kterou chcete přesunout. Následně ji přetáhněte k pravému okraji 

obrazovky. 
2. Položku podržte na pravém okraji obrazovky dokud se neobjeví nová domovská obrazovka.  
3. Uvolněte prst. 

TIP: Pro rychlý náhled na různé domovské obrazovky klepněte na kruh, který se objevuje nad lištou s oblíbenými aplikacemi. 
Potom přejeďte doleva nebo doprava.  
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Změňte výchozí domovskou obrazovku 
 

Změňte domovskou obrazovku, která se zobrazí když zapnete zařízení nebo když klepnete na . 
Poznámka: Na  je někdy třeba klepnout dvakrát, pro otevření výchozí domovské obrazovky. 
4. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo obrazovky. 
5. Klepněte na  nad obrazovkou, kterou chcete nastavit jako výchozí. 

 

Vymažte domovskou obrazovku 
 
Pokud jednu z domovských obrazovek nepoužíváte, můžete ji vymazat. Pokud vymažete výchozí obrazovku, domovská obrazovka 
vpravo se stane výchozí. 
Poznámka: Pokud domovskou obrazovku vymažete, nelze ji obnovit. 
1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo obrazovky. 
2. Podržte domovskou obrazovku, kterou chcete odstranit. Přetáhněte ji na Odstranit ve vrchní části obrazovky. 

 

Uspořádání aplikací a zkratek do složek 
 
1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte aplikaci nebo zkratku. 
2. Protáhněte aplikaci nebo zkratku na vrch jiné aplikace nebo zkratky, kterou chcete zahrnout v novém složce. 
3. Pokud chcete složku pojmenovat klepněte na něj. Klepněte na Nová složka a vložte název. 

 

Změňte způsob zobrazování nedávných aplikací a zkratek 
 
Když klepnete na  , otevře se dlaždicové zobrazení, podrobné zobrazení a rolovací zobrazení vašich nedávných aplikaci a 
obrazovek. Zobrazení můžete změnit podle vašich preferencí. 
1. Vytáhněte z svrchně části obrazovky směrem dolů, jedenkrát se dvěma prsty nebo dvakrát s jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Displej > Nedávné. 
3. Vyberte způsob zobrazení. 

 

Odinstalace aplikace nebo odstranění aplikace widgetu 
nebo zkratky z domovské obrazovky 
 
Pokud aplikaci odinstalujete již nebude dostupná na vašem zařízení. Aplikaci musíte znovu nainstalovat pokud ji chcete používat. 

Některé vestavěné aplikace nemohou být odinstalované; místo toho můžete aplikace vypnout aby se již nezobrazovaly v  a 
nedostávali jste z nich upozornění.  
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Pokud aplikaci odeberete z domovské obrazovky, aplikace je stálá nainstalována na vašem zařízení. Můžete ji otevřít z  . 
1. Podržte aplikaci, widget nebo zkratku. 
2. Protáhněte aplikaci, widget nebo zkratku k vrchní části obrazovky. 

• Protáhněte aplikaci na Odinstalovat pokud chcete aplikaci odinstalovat. 
• Protáhněte aplikaci na Zakázat, pokud chcete aplikaci vypnout. 
• Protáhněte aplikaci, widget nebo zkratku na Odstranit pokud je chcete odstranit. 

Pro znovu nainstalování aplikací, které byly odinstalovány můžete použít obchod Google Play ™. V Google Play ™ klepněte na  > 
Moje aplikace> Vše. Aplikace, které jste vypnuli, můžete zapnout v  > Aplikacie. Na vrchní části obrazovky přejeďte doleva 
dokud se nezobrazí kategorie Zakázané. Klepněte na aplikaci a potom na Povolit. 
 

Zprávy  
 

Používání zpráv 
 
Pro odesílání, přijímání a správu textových zpráv (SMS and MMS zprávy) můžete použít výchozí aplikaci Zprávy. 
 

Pošlete textovou zprávu 
 
1. V aplikaci Zprávy klepněte na . 
2. Do políčka Příjemce vložte telefonní číslo nebo začněte psát název kontaktu. 

TIP: klepněte na  nebo  pro změnu klávesnice. 
3. Po zadání telefonního čísla klepněte na Poslat ..., pak na . 
4. Do políčka pro SMS zprávu napište zprávu a následně klepněte na . 

TIP: Klepněte na  pokud chcete do zprávy přidat emotikonů. 
 

Pošlete multimediální zprávu 
 
1. V aplikaci Zprávy klepněte na . 
2. Do políčka Příjemce vložte telefonní číslo nebo začněte psát název kontaktu. 

TIP: klepněte na  nebo  pro změnu klávesnice. 
3. Po zadání telefonního čísla klepněte na Poslat ..., pak na . 
4. Klepněte na  pro přiložení souboru: 

• Pro přiložení fotografie klepněte na . Pro zvětšení kamery na celou obrazovku klepněte na . 
• Pro přiložení obrázku z knihovny klepněte na . 
• Pro přiložení nálepky klepněte na . Také můžete stahovat jiné nálepky, a přikládat jejich. 
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• Pro přiložení zvukové nahrávky, klepněte na , stiskněte a podržte  pro nahrání zvuku. 

• Pro sdílení vaší polohy, klepněte na . 
5. Klepněte na  
Poznámka: Pokud zavřete obrazovku, rozdělená zpráva se uloží jako koncept. Klepněte na konverzaci abyste pokračovali v 
psaní zprávy. 

Odstraňte zprávu 
 

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

 

Správa konverzací 
 

1. V aplikaci Zprávy stiskněte a podržte konverzaci, dokud se podél horní části obrazovky nezobrazí panel nástrojů.  
2. Udělejte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li konverzaci archivovat, klepněte na .  Chcete-li archivovanou konverzaci vrátit zpět do seznamu zpráv, 
stiskněte a podržte konverzaci a následně klepněte na . 

• Chcete-li konverzaci smazat, klepněte na . 
• Chcete-li vypnout nebo zapnout upozornění, klepněte na  nebo . 

• Chcete-li přidat kontakt, klepněte na . 
• Chcete-li blokovat číslo, klepněte na . 

 

Vyhledávání položek v aplikaci Zprávy 
 
V aplikaci Zprávy můžete jednoduše vyhledávat položky jako kontakt, telefonní číslo nebo zprávu. 
1. V aplikaci Zprávy, klepněte na . 
2. Do pole hledání zadejte hledaný výraz. 

 

O aplikaci Google ™ a Now on Tap 
 
Aplikace Google ™ poskytuje užitečné informace když potřebujete prostřednictvím Google Now ™ karet. Google Now karty 
zahrnují osobní informace jako počasí pro vaši polohu nebo adresu na nejbližší událost ve vaší agendě. 
Now on Tap rozšiřuje funkce aplikace Google ™ sdělováním relevantních informací založených na aplikaci, kterou využíváte. 
Například, vy a váš přítel využíváte aplikaci BBM pro dohodnutí schůzky v restauraci; Now on Tap poskytne kartu 
s hodnocením restaurace nebo adresou. Když nastavíte Now kartu v aplikaci Google ™, můžete stisknout a podržet  pro 
zpřístupnění Now on Tap. 
Pro více informací o aplikace Google ™ a Now on Tap podívejte Pomocní pro aplikaci Google. 
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Hodiny 
 

Nastavení budíku 
 

Nastavte budík 
1. V aplikaci Hodiny, klepněte na  

• Pokud chcete nastavit existující budík, klepněte na čas zobrazený na budíku. 
• Chcete-li vytvořit nový budík, klepněte na . 

3. Chcete-li upravit čas budíku, klepněte na hodinu nebo minutu. Podržte číselník, následně zatáhněte číselník na požadovaný 
čas. 

4. Klepněte na AM nebo PM. 
5. Klepněte na OK. 

 

Vytvořte nebo odstraňte budík 
 
V aplikaci Hodiny proveďte jednu z následujících akcí: 

• Pokud chcete vytvořit budík, klepněte na  > . 
• Chcete-li odstranit budík, klepněte na  >  pod budíkem, který chcete odstranit. 

TIP: Na budíky můžete přidat štítky, pro lepší rozlišení účelu budíku. 
 

Změňte vyzvánění budíku 
 
1. V aplikaci Hodiny klepněte na . 
2. Pod budíkem, který chcete změnit, klepněte na  > . 
3. Vyberte vyzvánění. 
4. Klepněte na OK. 

 

Nastavte budík s opakováním 
 
1. V aplikaci Hodiny klepněte na . 
2. Pod budíkem klepněte na . 
3. Označte políčko Opakovat 

 Dny, které se bude budík opakovat jsou označeny písmenem v bílém kroužku. 
4. Chcete-li přidat nebo odebrat den, klepněte na příslušné písmeno. 
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Nastavte délku odložení 
 
Odložení budíku je přednastaveno na 10 minut. 

1. V aplikaci Hodiny klepněte na  > Nastavení> Délka odložení. 
2. Přetáhněte prsem nahoru nebo dolů po číslech. 
3. Když se požadované číslo objeví mezi čarami, klepněte na OK. 

 

Nastavte čas ztišení 
 
Ztišení budíku je přednastaveno na 10 minut. 
1. V aplikaci Hodiny klepněte na  > Nastavení> Délka odložení. 
2. Klepněte na Ztišení po. 
3. Klepněte na čas. 

 

Použijte stopky 
 
1. V aplikaci Hodiny klepněte na . 
2. Klepněte na stopky. 

• Chcete-li stopky zastavit, znovu klepněte. 
• Chcete-li restartovat stopky po tom, co byly zastaveny, znovu na klepnìte. 
• Pokud chcete přidat kolo, klepněte na . 
• Chcete-li resetovat stopky, klepněte na . 

 

Nastavte časovač 
 
1. V aplikaci Hodiny klepněte na . 
2. Zadejte čas v hodinách minutách a sekundách. Například pokud chcete nastavit časovač na 1 hodinu, napište 1 00 00. 
3. Pokud chcete časovač spustit, klepněte na . 

 
Můžete udělat víc než jen nastavit časovač. 

• Pokud chcete přidat minutu navíc, klepněte na . 

• Chcete-li nastavit Další čas, klepněte na . 
• Chcete-li časovač resetovat klepněte na  a následně na . 
• Chcete-li časovat vymazat klepněte na . 
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Nastavte si domácí časové pásmo 
 

1. V aplikaci Hodiny klepněte na  > Nastavení. 
2. Klepněte na Domácí časové pásmo. 
3. Klepněte na časové pásmo. 

TIP: Pokud chcete aby se hodiny automaticky aktualizovat podle vaší aktuální polohy (například při cestování) označte políčko 
Automatický domácí čas. 
 

Zobrazte čas pro další místa 
 
Můžete zobrazit čas pro více míst na okně hodin. 

1. V aplikaci Hodiny klepněte na . 

2. Klepněte na . 
3. Klepněte na polohy, které chcete zobrazovat. 

4. Klepněte na . 
 

Odstraňte polohu z okna hodin 
 

1. V aplikaci Hodiny klepněte na . 
2. Odškrtněte políčko vedle polohy, kterou chcete odstranit. 

3. Klepněte na . 
 

Přepněte do nočního režimu 
 
Přepnutím do nočního režimu můžete ztlumit obrazovku a ponechat zobrazení času jako hodiny na nočním stolku. V aplikaci 
Hodiny proveďte jednu z následujících akcí: 

• Klepněte na  > Spořič obrazovky. 
• Podržte místo kdekoliv na okně hodin.  

 

Změňte styl hodin 
 

Pro zobrazení hodin v analogovém nebo digitálním formátu klepněte na  > Nastavení> Styl> Analogové nebo Digitální. 
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Aplikace BlackBerry Device Search 
 

Vyhledejte ve svém zařízení 
 
S aplikací BlackBerry Device Search můžete ve vašem zařízení vyhledávat soubory, aplikace, pomoc a jiné. Dále do vyhledávacího 
pole můžete psát příkazy pro rychlé provedení úkolu. 
V aplikaci BlackBerry Device Search pište hledané výrazy nebo Instant Actions příkazy. 
 

Změňte kategorie vyhledávání 
 
Pokud chcete vyhledat specifický typ souboru, můžete vybrat kategorie vyhledávání. Například pokud hledáte skladbu vymažete 
všechny kategorie kromě Hudby. 
1. V aplikace BlackBerry Device Search klepněte na  > Nastavení> Kategorie vyhledávání. 
2. Označte kategorie, ve kterých chcete vyhledávat. 
3. Klepněte na . 

TIP: Kategorie Rozšířeného vyhledávání prohledávají výsledky Internetu, aplikací (Disk Google ™ a Google Play ™), další aplikace 
na vašem zařízení a jiné. Pokud chcete vyhledávat pouze údaje na vašem zařízení, vypněte Rozšířené vyhledávání. 
 

Udělejte více s výsledkem hledání 
 
Na obrazovce vyhledávání můžete s výsledkem hledání udělat několik různých akcí. Například pokud je výsledkem vašeho 
vyhledávání aplikace, můžete ji otevřít přímo z obrazovky hledání. 
1. Klepněte na výsledek vyhledávání. 
2. Pokud je to nutné, klepněte na funkci. 

 

Vypněte ukládání historie vyhledávání 
 
Vaše zařízení je přednastaveno aby ukládalo 20 posledních výsledků vyhledávání pro rychlé znovu použijte. Pokud nechcete 
ukládat vaše výsledky vyhledávání, tuto funkci můžete vypnout. 
1. V aplikaci BlackBerry Device Search klepněte na  > Nastavení. 
2. Vypněte Ukládání historie vyhledávání. 

TIP: Chcete-li smazat konkrétní výsledek vyhledávání, zatáhněte přes výsledek směrem vlevo. Pokud chcete smazat historii 
vyhledávání permanentně, klepněte na Nastavení> Vyčistit historii vyhledávání. 
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Provádějte úlohy rychlá s Instant Actions 
 

Instant Actions je zkratka díky které lze rychle provést úlohy. 
Poznámka: Instant Actions využívá jazyk vstupu nastaven na vašem zařízení. 
1. V poli vyhledávání zadejte příkaz. 
2. Z výsledku klepnutím na okamžitou akci. 

 

Zahajte hovor 
 
Z vyhledávací pole můžete zavolat kontaktu nebo vytočit telefonní číslo. 
Napište telefon, vytáčení nebo hovor, následně vyberte možnost Volat a vložte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. 
 

Pošlete email 
 
Napište email, následně vyberte možnost Poslat email a vložte emailovou adresu. 
 

Pošlete textovou zprávu 
 
Napište zpráva, SMS nebo text, následně vyberte možnost Poslat textovou zprávu a vložte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. 
 

Získejte souřadnice 
 
Napište mapa, následně vyberte možnost Získat souřadnice a vložte jméno firmy nebo adresu. 
 

Vytvořte poznámku 
 
Napište poznámka nebo upomínka, následně vyberte možnost Vytvořit poznámku pro vytvoření poznámky nebo zobrazení 
seznamu poznámek. 
 

Vytvořte úlohu 
 
Napište úkol, následně vyberte možnost Vytvořit úlohu pro vytvoření úlohy nebo zobrazení seznamu úloh. 
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Řešení problémů: BlackBerry Device Search 
 

Nemohu najít email prostřednictvím aplikace BlackBerry Device Search 
 
Aplikace BlackBerry Device Search vyhledá pouze email, který se nachází v BlackBerry Hub. Pokud se chcete naučit jak přidat 
emailový účet do BlackBerry Hub, přečtěte si Nápověda pro BlackBerry Hub. 
 

Lokalizační služby a Google Mapy 
 

O lokalizačních službách 
 
Lokalizační služby můžete zapnout aby aplikace a služby založené na poloze (například Google Mapy) mohli najít vaši polohu. Tyto 
aplikace mohou využívat GPS technologii a jiné informace o poloze aby vám poskytly informace jako směr jízdy. 
Na obrazovce Nastavení lokalizace se zobrazují aplikace, které využívají lokalizační služby. Pokud se rozhodnete, že nechcete aby 
některé aplikace měli přístup k vaší poloze, můžete je povolení zamítnout. Pro více informací o zapnutí nebo vypnutí přístupu k 
vaší poloze si pozorně Nápověda pro zabezpečení. 
 

Zapněte nebo vypněte lokalizační služby 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů, jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Poloha. 
3. Na vrchní části obrazovky zapnutí nebo vypnutí tuto službu. 

 

Změňte režimy lokalizace umístění 
 
Díky režimům lokalizace lze nastavit přesnost s jakou zařízení určí vaši polohu. Můžete si vybrat z následujících režimů: 

• Vysoká přesnost: Využívá GPS, Wi-Fi sítě, mobilní sítě a Google lokalizační služby pro získání vaší polohy. 
• Úspora baterie: Využívá Wi-Fi sítě, mobilní sítě a Google lokalizační služby pro získání vaší polohy zatímco šetří baterii. 
• Pouze zařízení: Využívá GPS pro získání vaší polohy. Tento režim může spotřebovat více energie než režim Úspora 

baterie a nemusí být tak rychlý jako režim Vysoká přesnost. 
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1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů, jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Poloha > Režimy. 
3. Klepněte na možnost. 

 

Zapněte nebo vypněte Historii lokalizace 
 
Historie lokalizace je služba Google ™, která vytváří osobní mapu pohybu zařízení. Tuto mapu využívá na zprostředkování 
užitečných informací o vašem pohybu a pro lepší výsledky vyhledávání. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů, jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Poloha> Google Historie lokalizace. 
3. Pokud je to nutné, přidejte váš Google účet. 
4. Na vrchní části obrazovky zapnutí nebo vypnutí službu. 

 

O Google Mapách ™ 
 
Google Mapy pomáhají při hledání firmy, restaurace a jiných měst a nabízejí turn-by-turn navigaci do cíle. 
 

Najděte nápovědy pro Google Mapy ™ 
 
Udělejte jednu z následujících akcí: 

• V aplikace Google Mapy klepněte na  > Pomoc. 
• Navštivte Centrum nápovědy pro Mapy pro telefony na support.google.com/gmm/android. 

 

Google Chrome ™ a stahované 
Najděte nápovědy pro Google Chrome ™ 
 
Navštivte Centrum nápovědy pro Chrome pro Android nebo v aplikaci Google Chrome ™ klepněte na  > Pomoc a zpětná vazba. 
 

Aplikace Staženo 
 
Aplikaci Staženo můžete použít na správu souborů, které jste stáhli z emailu, BBM zpráv Hangout služby, z aplikace Google 
Chrome a mnoho jiných. Streamovaná hudba a videa v aplikaci Staženo nezobrazí. 
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Ikony aplikace Staženo 
 

Ikona Popis 

 Odstranění staženého souboru 

 Sdílení staženého souboru 

 Zobrazení stažených souborů jako seznam nebo náhledy 

 Třídění souborů podle názvu, data nebo velikosti 

 

Tisk 
 

Tiskněte z vašeho zařízení 
 
Ak použijete Wi-Fi nebo Bluetooth kompatibilní tiskárnu nebo tiskárny připojenou k počítači, můžete tisknout Webové stránky, 
fotografie, dokumenty a jiné. Některé aplikace funkci tisku nepodporují. 
1. V aplikaci klepněte na  > Tisk. V závislosti na aplikaci se tato funkce může zobrazovat a nazývat jinak, například Sdílení a 

export. 
2. klepněte na vrchní část obrazovky a následně na tiskárnu, kterou chcete použít. 
3. Klepněte na . 

Poznámka: Před samotou tiskem může být nutné nainstalovat službu tisku a přidat tiskárnu. 
 

Instalace služby tisku 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů, jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Tisk. 
3. Klepněte na Přidat službu. 
4. Klepněte na službu kompatibilní s tiskárnou a následně klepněte na Instalovat. Kompatibilní službu najdete pomocí značky 

bezdrátové tiskárny nebo si přečtěte její uživatelskou příručku. 
5. Klepněte dvakrát na . 
6. Klepněte na službu tisku, kterou jste právě nainstalovali. Pokud služba není uvedena, vytáhněte z vrchní části obrazovky 

směrem dolů a následně klepněte na notifikaci o nově nainstalované službě tisku. 
7. Službu zapněte a klepněte na OK. Vyčkejte služba automaticky nenajde tiskárnu. 
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Přidání Tiskárny 
 
Ve většině případů, po instalaci služby tisku, vaše zařízení najde tiskárnu automaticky. Pokud se tak nestane, musíte tiskárnu 
přidat ručně. 

1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů, jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Tisk. 
3. Klepněte na službu tisku pro tiskárnu, kterou chcete použít. Pokud je tato služba vypnuta, zapněte ji. 
4. Klepněte na Přidat tiskárnu. 
5. Následujte instrukce na obrazovce. 

 

Tiskněte používáním Google Cloud Print ™ 
 
Můžete použít Google Cloud Print ™ pro tisk z vašeho zařízení do tiskárny připojené k Cloud Ready ™ nebo počítači. Pro tisk na 
tiskárně, která není připojena k Cloud Ready musíte udělat následující: 

• Ujistěte se, že Google Chrome ™ je nainstalován na počítači, a jste přihlášeni na stejném Google ™ účtu jako používáte 
ve vašem zařízení.  

• Při tisku, ujistěte se, že váš počítač je zapnutý. 
Chcete-li zjistit více o nastavení a využívání Google Cloud Print ™ navštivte https://support.google.com/cloudprint/. 
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Nastavení 

 

Úprava nastavení zařízení 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů, jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na nastavení nebo pro zobrazení podrobnějších nastavení klepněte na . 

TIP: Pro rychlé vyhledání nastavení klepněte na  a následně napište nastavení, které hledáte. 
 

Úpravy rychlého nastavení 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů, jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na Upravit. 
3. Přetáhněte ikonu nastavení do jiné pozice, následně uvolněte prst. 
4. Chcete-li obnovit původní nastavení, klepněte na  > Reset. 

 

Upozornění 
 

Správa upozornění 
 
Upozornění vás informují o nových zprávách, aktualizacích, událostech a jiné. Pokud obdržíte upozornění, v levém horním roku 
obrazovky se zobrazí indikátor. 
 

Zkontrolujte a otevřete poslední upozornění 
1. Vytáhněte jedním prstem z horní části obrazovky směrem dolů. 
2. Pokud je to nutné, zatáhněte dolů pro zobrazení více upozornění. 
3. Pro zobrazení klepněte na upozornění. 

 

Blokování a upřednostnění upozornění 
 
1. Vytáhněte jedním prstem z horní části obrazovky směrem dolů. 
2. Podržte upozornění. 
3. Zapněte funkci Zobrazení upozornění potichu, Blokování všech upozornění, nestisknete / Neblokovat. 
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Zamítnutí upozornění 
1. Vytáhněte jedním prstem z horní části obrazovky směrem dolů. 
2. Přetáhněte upozornění vpravo nebo vlevo. 

Poznámka: Chcete-li zamítnout všechna upozornění najednou, klepněte na Odstranit všechny. 
 

Změňte hlasitost upozornění 
 

K šoupátkem hlasitosti upozornění, médií a budíku se můžete rychle dostat stisknutím tlačítek hlasitosti a následným klepnutím na 
. Hlasitosti můžete upravovat na obrazovce nastavení zařízení. 

1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zvuk. 
3. Přetáhněte kterýkoli posuvník vlevo nebo vpravo. 

Poznámka: Posuvník Hlasitosti vyzvánění  upravuje hlasitost vyzvánění a j upozornění. Chcete-li tyto hlasitost upravovat 
každou zvlášť, v obchodě Google Play ™ můžete najít aplikaci. 

 

Změňte zvuk upozornění 
 

Poznámka: Pokud chcete změnit zvuk upozornění a vibrace pro konkrétní aplikaci, navštivte nastavení aplikace. Například, pokud 
chcete vypnout upozornění pro nový email, otevřete BlackBerry Hub, následně nastavení a změňte nastavení upozornění pro Váš 
emailový účet. 

 

Změňte výchozí zvuk upozornění 
 

Výchozí zvuk upozornění se vztahuje pouze na aplikace nastavena na používání výchozího zvuku. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2.  Klepněte na  > Zvuk> Výchozí vyzvánění upozornění. 
3. Klepněte na zvuk upozornění. 
4. Klepněte na OK. 

Chcete-li vypnout nebo zapnout zvuky jako zamykání obrazovky klepněte na Ostatní zvuky. Zapněte nebo vypněte kterýkoli 
přepínač. 

 

Přidejte vlastní zvuk upozornění 
 

Poznámka: Pokud vaše zařízení využívá Android for Work, nemůžete vybrat vlastní zvuk upozornění pro aplikace ve vašem 
pracovním prostředí. 
1. Uložte si soubor .mp3, které chcete použít, do složky Upozornění na interní paměti zařízení. 
2. Když nastavíte zvuk upozornění v nastaveních aplikace nebo změníte výchozí zvuk upozornění, klepněte na název vašeho 

.mp3 souboru. 
3. Klepněte na OK. 
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Otočit a ztišit 
 

Pokud nemůžete odpovědět na příchozí hovor, vyzvánění a vibrace ztišíte otočením zařízení na plochém povrchu pokud je zapnuta 
funkce Otočit a ztišit (Flip to mute). Upozornění o zmeškaném hovoru obdržíte. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zvuk. 
3. Zapněte nebo vypněte funkci Otočit a ztišit (Flip to mute). 

 

Vypněte všechny zvuky a upozornění 
 

Ak nechcete být rušen (například v kině nebo během důležitého setkání) zařízení můžete jednoduše ztišit díky funkci Nerušit. Také 
můžete zvolit, které upozornění chcete dostávat. 

 

Zapnutí funkce Nerušit 
 

1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na . 
3. Klepněte na Zcela ztišení, Jen budík nebo Pouze upřednostněny. 
4. Chcete-li nastavit čas, kdy má být funkce Nerušit aktivní klepněte na + nebo - nebo klepněte na Dokud nebude vypnuta. 
5. Klepněte na Hotovo. 

TIP: Režim Jen budík můžete rychle zapnout. Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, dokud hlas není úplně snížen následně stiskněte 
tlačítko ještě jednou. 

 

Zachovejte některé zvuky a upozornění zapnuté 
 

Režim Jen upřednostněno můžete použít pokud chcete dostávat upozornění, které jsou pro vás nejdůležitější, zatímco všechny 
ostatní jsou ztišeny. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Jen upřednostněno> další možnosti> jen upřednostněny povoluje. 
3. Vyberte druhy upozornění, které chcete nechat zapnuté. 

 

Vypněte všechny zvuky a upozornění kromě hovorů 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Jen upřednostněno> další možnosti> jen upřednostněny povoluje. 
3. Vypněte Připomínky a Události. 
4. Klepněte na Zprávy> Žádné. 
5. Klepněte na Hovory> Od všech. 
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Automatické zapínání Nerušit v určitý čas 
 
Můžete automaticky zapnout funkci Nerušit v pravidelný čas nebo během událostí určitého typu z vašeho kalendáři. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zvuk> Nerušit> Automatické pravidla. 
3. Klepněte na jedno z existujících pravidel nebo přidejte nové. 
4. Ak je to nezbytné, změňte nastavení pravidla. 
5. Pokud je to nutné klepněte na přepínač na vrchní části obrazovky pro zapnutí pravidla. 

 

Přizpůsobte si upozornění pro aplikace 
 
Pokud chcete změnit zvuk a vibrace upozornění pro konkrétní aplikaci, navštivte Nastavení této aplikace. Například, pokud chcete 
vypnout zvuky upozornění nových emailů, otevřete BlackBerry Hub, následně otevřete Nastavení a změňte nastavení upozorněny 
pro váš emailový účet. 
 
Chcete-li změnit nastavení systémových upozornění konkrétní aplikace, následujte tyto kroky: 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Upozornění. 
3. Chcete-li zapnout impulzní světelné upozornění, klepněte na  a následně zapněte funkci Impulzní světelné upozornění. 
4. Klepněte na aplikaci. 
5. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• AK chcete zastavit upozornění aplikace, zapněte funkci Blokovat vše. 
• Chcete-li kontrolovat upozornění bez zvuku a vibrací, zapněte funkci Zobrazit potichu. 
• Pokud chcete dostávat upozornění z aplikace když je funkce Nerušit nastavena na Jen upřednostněno, zapněte funkci 

Ignorovat funkci Nerušit. 
 

Změňte zobrazování upozornění na zamčené obrazovce 
 
Můžete si přizpůsobit nastavení tak, že na zamčené obrazovce se budou zobrazovat pouze upozornění, které chcete vidět. 
Poznámka: Nastavení které zvolíte pro zamčenou obrazovku budou ignorovat nastavení upozornění pro jednotlivé aplikace. Pro 
více informací o nastavení zámku obrazovky si pozorně Nastavení a změna zámku obrazovky. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Upozornění >  > Na zamčené obrazovce. 
3. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Pokud nechcete, aby se na zamčené obrazovce zobrazovaly upozornění, klepněte Nezobrazovat žádná upozornění. 
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• Chcete-li na zamčené obrazovce zobrazovat všechny upozornění, i obsah například příchozích emailů a chatů, klepněte 

na Zobrazit celý obsah upozornění. 
• Chcete-li na zamčené obrazovce zobrazovat všechny upozornění ale ne obsah například příchozích emailů, klepněte na 

Skrýt citlivý obsah upozornění. (Pro zobrazení této možnosti, musí být nastavena zámek obrazovky, například heslo). 
 

Přidejte informace o majiteli na zamčenou obrazovku 
 
Můžete přidat vaše jméno, osobní zprávu nebo jiné informace, které se zobrazí na zamčené obrazovce. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení> Zámek obrazovky >  > Zpráva na zamčené obrazovce. 
3. Napište vaše jméno nebo zprávu, která se má zobrazovat na zamčené obrazovce a následně klepněte na Uložit. 

 

BlackBerry Karta Produktivity 
 
BlackBerry Karta Produktivity poskytuje rychlý přístup k nadcházejícím událostem novým zprávám, úkolům, přidání kontaktu. 
Karta produktivity je dostupné na všech obrazovkách zařízení. 
 
Jako výchozí, Karta je zapnutá a situována na pravém okraji obrazovky zařízení. Chcete Kartu vypnout potáhněte z vrchní části 
obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. Klepněte na  > Displej, následně vypněte funkci Karta 
Produktivity. 
 

 
 

Zobrazení informací produktivity a otevření aplikací 
 
1. Zatáhněte Kartu ke středu obrazovky. 
2. Klepněte na ikonu aplikace, například Kalendář nebo Kontakty. 
3. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li zobrazit více informací o položce, klepněte na upozornění. 
• Chcete-li otevřít aplikaci spojenou s upozorněním, klepněte na Více nebo Otevřít. NA BlackBerry Kartu Produktivity se 

můžete vrátit z aplikace když znovu potáhnete Kartu. 
4. Pokud chcete zavřít Kartu zatáhněte ji k okraji obrazovky. 
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Vytvořte položku pomocí BlackBerry Karta Produktivity 
 
Můžete přidat novou položku, například událost do kalendáře nebo emailovou zprávu přímo z BlackBerry Karta Produktivity bez 
otevírání aplikace Kalendář nebo Email. 
1. Zatáhněte Kartu ke středu obrazovky. 
2. Klepněte na ikonu aplikace. 
3. Proveďte jednu z následujících akcí: 

4. Chcete-li přidat událost úkol nebo kontakt, klepněte na . 
5. Pokud chcete napsat email klepněte na . 

 

Přizpůsobte si nastavení pro BlackBerry Karta Produktivity 
 
Můžete upravit BlackBerry Karta Produktivity tak, aby nejlépe vyhovovala vašim požadavkům a potřebám. 
1. Zatáhněte Kartu ke středu obrazovky. 

2. Klepněte na  a následné proveďte jednu z následujících akcí: 
• Chcete-li odstranit Kartu z vaší obrazovky, klepněte na Odstranit. Chcete-li kartu zapnout, v Nastavení Displeje zapněte 

funkci Karta Produktivity. 
• Chcete-li změnit umístění Karty na druhou stranu obrazovky, klepněte na Levý okraj nebo Pravý okraj. 
• Chcete-li změnit délku Karty, přejeďte vpravo nebo vlevo na posuvníku výšky. 
• Chcete-li přizpůsobit průhlednost Karty, přejeďte vpravo nebo vlevo na posuvníku průhlednosti.  

TIP: Jako výchozí, Karta je situována na bočním okraji obrazovky, ale můžete ji přemístit na spodní nebo vrchní okraj obrazovky. 
Podržte Kartu, následně ji přetáhněte na požadované místo. Uvolněte prst pro umístění Karty. 

 

Úložiště a paměťové karty 
 

Spravujte vaše soubory a složky 
 

Vyhledávání souboru nebo složce 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Úložiště. 
3. Pokud je to nezbytné klepněte na Vnitřní sdílená paměť. 
4. Klepněte na Procházet.  
5. Klepněte na . 
6. Vložte hledaný výraz a následně na klávesnici klepněte na . 
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Sdílejte, kopírujte nebo odstraňte soubor nebo složku 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Úložiště. 
3. Pokud je to nezbytné klepněte na Vnitřní sdílená paměť. 
4. Klepněte na Procházet.  
5. Podržte soubor nebo složku. 
6. Proveďte jednu z následujících akcí: 
7. Pokud chcete sdílet soubor, klepněte na  a následně zvolte způsob sdílení souboru. 
• Chcete-li kopírovat soubor nebo složku, klepněte na  > Kopírovat do..., a vyberte kam chcete soubor kopírovat. Klepněte 

na Kopírovat. 

• Chcete-li odstranit soubor nebo složku, klepněte na . 
TIP: Chcete-li vybrat více souborů nebo složek, podržte soubor nebo složku a následně klepněte na další soubory a složky. AK-li 
vybrat všechny soubory nebo složky, stiskněte a podřízne soubor nebo složku, následně klepněte na  > Vybrat vše. 

 

Třídění souborů a složek 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Úložiště. 
3. Pokud je to nezbytné klepněte na Vnitřní sdílená paměť. 
4. Klepněte na Procházet.  
5. Klepněte na  a následně klepněte na Podle názvu, Podle data úpravy nebo Podle velikosti. 
TIP: Pokud chcete změnit zobrazení souborů a složek, klepněte na  nebo . 

 

Využívání paměťových karet 
 
Pokud potřebujete více místa na ukládání vyzváněcích tónů, videí, obrázků, skladeb a jiného obsahu, můžete do zařízení vložit 
microSD kartu. Použitím paměťové karty lze zvýšit výkon a snížit spotřebu zařízení. Tímto způsobem budete mít přístup a možnost 
používat nebo přesouvat velký objem dat, jednoduše, vložením paměťové karty do jiného zařízení. 
 
Chcete-li použít paměťovou kartu s kapacitou více než 32 GB, musíte stáhnout Microsoft exFAT Technology pro BlackBerry, aby byl 
nainstalován ovladač. Když vložíte paměťovou kartu do zařízení, zobrazí se upozornění. Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu, 
následně klepněte na upozornění pro stažení ovladače. 
 
Chcete-li nahrávat videa v kvalitě Ultra HD (4K) je požadovaná karta Třídy 10 a rychlejší. Prosím, podívejte Vložení paměťové karty. 
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Odstraňte údaje z vaší paměťové karty 
 
Pro ochranu vašeho soukromí můžete paměťovou kartu formátovat pro trvalé odstranění všech dat. V závislosti na množství dat, 
tento proces může trvat pár minut. 
UPOZORNĚNÍ: Když kartu zformátujete, vymazány údaje již neobnovíte. 
1. Ujistěte se, že zařízení není připojeno k počítači. 
2. Přetáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
3. Klepněte na  > Úložiště. 
4. Klepněte na vaši paměťovou kartu. 
5. Klepněte na  > Nastavení úložiště> Formát. 

 

Odstranění paměťové karty 
 

1. Udělejte jednu z následujících akcí: 
• Vypněte zařízení. 
• Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. klepněte na  > úložiště. 

Klepněte na paměťovou kartu. klepněte na  > Nastavení úložiště> Vysunout. 
• Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. klepněte na  > Úložiště. 

Klepněte na  abyste odpojili paměťovou kartu. 
2. Uvolněte zásuvku zatlačením nástroje (dodaného se zařízením) do otvoru na pravé straně zařízení. Pokud nemáte nástroj 

dodávaný se zařízením můžete použít kancelářskou sponku. 
 

 
 

3. Zásuvku vytáhněte ze zařízení a vyjměte paměťovou kartu.  
4. Zasuňte zásuvku zpět do slotu. 

 

Zkontrolujte velikost volného úložného prostoru 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Úložiště. 
3. Pokud je to nezbytné klepněte na Vnitřní sdílená paměť. 
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4. Pro zjištění více detailů o položce v seznamu na ni klepněte. Například, pokud chcete zjistit, která aplikace zabírá nejvíce 

místa klepněte na Aplikace. 
 

Uvolněte úložný prostor 
 

Pokud je vnitřní paměť telefonu plná nebo téměř plná, můžete zaznamenat zpomalení výkonu zařízení. Zkuste odstranit zbytečné 
soubory a vyčistit mezipaměť pokud chcete zlepšit výkon zařízení.  
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Úložiště. 
3. Pokud je to nezbytné klepněte na Vnitřní sdílená paměť. 
4. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li zakázat nebo odstranit aplikaci, kterou nepoužíváte klepněte na Aplikace a následně na aplikaci. Klepněte na 
Zakázat nebo Odinstalovat. 

• Chcete-li odstranit soubory, které nepotřebujete, klepněte na kategorii nebo klepněte na Procházet. Přejděte na soubor. 
Podržte soubor. Klepněte na kterékoliv Další soubory, které chcete vymazat a klepněte na . 

• Chcete-li vymazat dočasné soubory z vašeho zařízení vyčištěným mezipaměti, klepněte na Údaje z mezipaměti> OK. 
 

Přesouvejte soubory mezi počítačem a zařízením přes USB 
připojení 
 
1. Použitím USB kabelu připojte zařízení k počítači. 
2. Na vašem zařízení, potáhněte dolů z vrchní části obrazovky a klepněte na USB pro přenos souborů. 
3. Klepněte na Přenos souborů nebo Přenos fotografií (PTP). 
4. Pokud je to nezbytné, na počítači zadejte heslo zařízení. Vaše zařízení a paměťová karta se zobrazí na počítači jako ovladače. 
5. Jděte do složek nebo souborů, které chcete kopírovat. 
6. Protáhněte a vložte soubory do požadovaného složce. 
7. AK je to nezbytné, před odpojením zařízení, na počítači klepněte pravým tlačítko na ovladač zařízení. Klikněte na Vysunout. 

 

Změňte způsob připojení zařízení k počítači 
 
Jako výchozí, vždy při připojení zařízení k počítači se zařízení připojím v režimu nabíjení; zobrazí se upozornění, které oznamuje 
jaký režim je použit. Chcete-li změnit režim připojení zařízení musí být připojeno k počítači. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky směrem dolů. 
2. Klepněte na upozornění o USB připojení. 
3. Vyberte možnost. 
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Připojení 
 

Ikony bezdrátového připojení 
 
Následující ikony se mohou zobrazit na vrchu obrazovky, ukazuje level bezdrátového pokrytí vašeho zařízení. 
 

Ikona Popis 

 
 Tmavá barva ukazuje sílu mobilního signálu. Pokud je signál slabý, zařízení může využít 

více energie aby získalo silnější připojení. 

           Vaše zařízení je připojeno na mobilní síť a má přístup ke všem funkcím mobilní sítě. 

           Vaše zařízení je připojeno k zobrazenému typu síti, ale funkce sítě jsou omezené. Můžete 
uskutečnit hovor ale nemusíte mít přístup k Internetu. 

 Nemáte žádné pokrytí mobilní sítě. Můžete udělat jen tísňový hovor. 

 Zařízení zapnulo funkci Roamingu. Mohou být účtovány poplatky 

  Tmavá barva ukazuje sílu Wi-Fi signálu. Pokud je signál slabý, zařízení může využít více 
energie aby získalo silnější připojení. 

 Vaše zařízení je připojeno k síti Wi-Fi ale nemá žádný přístup na internet. Místo Wi-Fi 
zařízení využije mobilní sítě. 

 Wi-fi na vašem zařízení je vypnuta. 

 Vaše zařízení je připojeno na VPN 

 Vaše zařízení je v režimu Letadlo a všechny bezdrátové připojení jsou vypnuty. Můžete 
zapnout Wi-Fi nebo Bluetooth, ale ne mobilní sítě. 

 V zařízení není vložena karta SIM. 

 
 
Následující ikony se zobrazují na vrchu obrazovky pokud vaše je vaše zařízení připojeno nebo se snaží připojit jiné zařízení přes 
Hotspot, Bluetooth, USB kabel nebo NFC. 
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Ikona Popis 

 Mobilní Hotspot je zapnutý 

 Bluetooth je zapnutý. Pokud je tato ikona ve čtverci, vaše zařízení je připojeno k jinému 
zařízení a sdílí internet přes Bluetooth 

 Vaše zařízení je připojeno k jinému zařízení přes USB kabel. Pokud je tato ikona ve čtverci 
vaše zařízení je připojeno k jinému a sdílí internet přes USB kabel. 

 NFC je zapnuté. 

 

Zapněte režim letadlo 
 
Pokud zapnete režim letadlo, všechna připojení na vašem zařízení se vypnou. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více. 
3. Zapněte Režim Letadlo. 

Po zapnutí režimu letadlo, můžete zapnout některé připojení (Wi-Fi, Bluetooth). Takto se můžete připojit na Wi-Fi síť v letadle. 
 

Mobilní sítě 
 
Připojení mobilních sítí umožňuje zahájit hovor, pokud máte datový plán můžete využívat službu prohledávání internetu. 
Pokud máte nastavený Roaming a cestujete mimo pokrytí vašeho poskytovatele bezdrátových služeb ve většině případů se 
zařízení automatický připojí k síti jiného poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud nevíte zda máte nastavený Roaming a jaké jsou 
poplatky, navštivte vašeho poskytovatele bezdrátových služeb. 
 

Připojení do mobilní sítě 
 
Pokud se chcete připojit do mobilní sítě, režim letadlo musí být vypnutý. 
 
Vaše zařízení je navrženo tak, aby se automaticky připojilo na mobilní síť poté, co vložíte SIM kartu do zařízení. Pokud se zařízení 
nepřipojí automaticky, můžete ručně vybrat mobilní síť. 
 
1. Vložte SIM kartu do zařízení. 
2. Pokud je to nutné, vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
3. Klepněte na  > Více > Mobilní sítě> Operátor sítě. 
4. Klepněte na síť. 

Chcete-li vybrat připojení na mobilní síť, zapněte režim letadlo. 
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Nastavte preferovaný typ sítě 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více> Mobilní sítě> Preferované mobilní sítě. 
3. Klepněte na preferovaný typ sítě. 

 

Ruční změna připojení k mobilní síti 
 
Pokud se nemůžete připojit na mobilní síť nebo máte slabý signál, zkuste přepnout sítě ručně. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více> Mobilní sítě> Operátor sítě. 
3. Klepněte na síť. 

 

Vypněte mobilní data 
 
Chcete-li mobilní data vypnout, SIM karta musí být vložena v zařízení. 
 
Pokud vypnete mobilní data, vaše zařízení nemůže poslat nebo přijmout data přes mobilní sítě. Velké množství funkcí a aplikaci 
nemusí pracovat správně. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Využití dat. 
3. Vypněte Mobilní data. 
Chcete-li mobilní data zapnout, zapněte přepínač Mobilních dat. 
 

Vypněte mobilní data během Roamingu 
 
V závislosti na plánu bezdrátových služeb, můžete vypnout datové služby (emailové zprávy, PIN zprávy, textové zprávy s přílohami 
a prohlížení) na vašem zařízení aby byly dostupné jen telefonování a základny textové zprávy. Vypnutí datových služeb během 
roamingu brání zvyšování poplatků za roaming. Pro více informací kontaktujte vašeho poskytovatele služeb. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > Roaming. 
3. Klepněte na Roaming a mobilní data. 
4. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Pokud chcete data vypnout, klepněte na Vypnout. 
• Pokud chcete dostat připomínku předtím než začnete využívat data v roamingu klepněte na Upomínka. 

Chcete-li zapnout data v Roamingu, klepněte na Zapnout. 
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Změňte nastavení APN pro vaše výchozí internetové připojení 
 
1. Vaše zařízení využívá APN (Acess Point Name) nastavení pro otevírání datové připojení k síti poskytovatele služeb. Možná 

bude nutné změnit APN nastavení pokud změníte nastavení APN nebo pokud výchozí nastavení plánu bezdrátových služeb 
neplatí pro poskytovatele služeb. V závislosti na poskytovateli služeb, možná nezměníte APN nastaveníPotiahnite z vrchnej 
časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. 

2. Klepněte na  > Více> Mobilní sítě> APN 
3. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li vytvořit nové APN, klepněte na . 
• Pokud chcete změnit stávající APN, klepněte na APN. 

4. Vyplňte prázdná pole. AK nemáte požadované informace, kontaktujte vašeho poskytovatele bezdrátových služeb. 
5. Klepněte na  > Uložit. 

Chcete-li resetovat výchozí APN nastavení, klepněte na  > Resetovat výchozí. 
 
 

Změňte váš plán bezdrátových služeb 
 
Pokud chcete změnit váš plán bezdrátových služeb, v zařízení musí být SIM karta. 
V závislosti na poskytovateli služeb, možná nezměníte detaily vašeho plánu bezdrátových služeb z vašeho zařízení. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na   > Více> Mobilní plán. 
3. Pokračujte podle pokynů na obrazovce. 
 

 Odstraňování problémů: Mobilní síť 
 

Nemohu se připojit k mobilní síti 
 
Zkuste provést následující kroky: 

• Ujistěte se, že je režim Letadlo vypnutý. Potáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním 
prstem. klepněte na  > Více.  Zkontrolujte zda je režim Letadlo vypnutý. 

• Zkuste se připojit k jiné mobilní síti. Prosím přečtěte si Ruční změna připojení k mobilní síti. 
• Ujistěte se, že SIM karta je do zařízení vložena správně. Prosím přečti Vložení SIM karty. 

 

Síť Wi-Fi 
 
Připojení k síti Wi-Fi představuje jeden ze způsobů poskytování datových služeb. Oproti mobilní síti však za používání sítě Wi-Fi 
nejsou účtovány poplatky za datový plán. 
Když připojíte zařízení k síti Wi-fi, zařízení uloží informace o síti. Pokud necháte funkci Wi-Fi zapnutou, zařízení se bude moci 
automaticky připojit k uložené síti Wi-Fi jakmile se ocitne v jejím dosahu. 
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Vaše zařízení může být připojeno k mobilní a Wi-Fi síti současně. Zařízení je navrženo tak aby se v případě základních datových 
funkcí (Internet, stahování aplikací) pokusilo využívat uložené sítě Wi-Fi před mobilními sítěmi. Pokud funkci Wi-Fi necháte 
zapnutou, baterie zařízení může rychleji vybít. 
 

Připojení k síti Wi-Fi 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Wi-Fi. 
3. Pokud je to nutné, zapněte přepínač. 
4. Klepněte na síť. 
5. Pokud je to nutné, proveďte jednu z následujících akcí: 

• Zadejte heslo pro síť Wi-Fi a následně klepněte na Připojit. 
• Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, uživatelské jméno a heslo, následně klepněte na Připojit. 
• Chcete-li se připojit k veřejné síti, klepněte na upozornění o přihlášení a pokud je to nezbytné potvrďte akceptování 

licenční smlouvy. Pokud je to nezbytné klepněte na  > Použít síť jako je. 
 

Ruční připojení k síti Wi-Fi 
 
Pokud se vaše zařízení nepřipojí k síti Wi-Fi automaticky můžete nastavit ručně připojení k síti Wi-Fi. Pokud nemáte potřebné 
informace, zeptejte se administrátora sítě nebo osoby, která spravuje síť Wi-Fi. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > Wi-Fi. 
3. Jestliže je to nezbytné zapněte přepínač. 
4. Klepněte na Přidat síť. 
5. Do póla Název sítě, zadejte SSID sítě. 
6. V rozevíracím menu Bezpečnost, vyberte typ zabezpečení sítě. 
7. Pokud je to nutné, klepněte na Pokročilé nastavení a určete další informace. 
8. Klepněte na Uložit. 

 

Připojení k síti Wi-Fi využívající proxy 
 
Můžete se připojit k jakékoli síti Wi-Fi, která využívá proxy. Musíte být v dosahu sítě Wi-Fi abyste mohli změnit nastavení proxy. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > Wi-Fi. 
3. Jestliže je to nezbytné zapněte přepínač. 
4. Stiskněte a podržte síť. 
5. Klepněte na Upravit síť. 
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6. Klepněte na Pokročilé nastavení. Možná bude nutné potáhnout prstem nahoru, pro zobrazení možností. 
7. V rozevíracím menu Proxy proveďte jednu z následujících akcí: 

• Pokud chcete nastavit proxy, klepněte na Ručně a následně zadejte proxy nastavení. 
• Chcete-li použít proxy, která je již nastavena v zařízení, klepněte na proxy Auto- Konfigurace a následně potvrďte nastavení 

proxy. 
8. Klepněte na Uložit. 

 

Odstranění uložené síti Wi-Fi 
 
Pokud nechcete aby se zařízení automaticky připojovalo k síti Wi-Fi, můžete odstranit informace používané pro připojení k síti. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > Wi-Fi. 
3. Jestliže je to nezbytné zapněte přepínač. 
4. Klepněte na síť a následně klepněte na Zapomenout síť. 

 

Nastavení statické IP adresy pro Wi-Fi připojení 
 
Pokud chcete změnit nastavení IP, musíte být v dosahu Wi-Fi sítě. 
Jako výchozí, při každém připojení zařízení k síti Wi-Fi, zařízení přiřadí k připojení IP adresu. Pokud chcete aby se IP adresa 
neměnila vždy, když se připojíte k síti Wi-Fi, nastavte statickou IP adresu. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > Wi-Fi. 
3. Jestliže je to nezbytné zapněte přepínač. 
4. Stiskněte a podržte síť. 
5. Klepněte na Upravit síť. 
6. Klepněte na Pokročilé nastavení. Možná bude nutné potáhnout prstem nahoru, pro zobrazení možností. 
7. V rozevíracím seznamu Nastavení IP klepněte na Statická. 
8. V změňte pole IP adresy.  
9. Klepněte na  Uložit. 

 

Změna pokročilých nastavení pro Wi-Fi připojení 
 
Můžete změnit pokročilé nastavení pro vaše Wi-Fi připojení. Například nastavte zda má Wi-Fi připojení zůstat aktivní když je 
zařízení Uspání nebo změňte frekvenční pásmo Wi-Fi. Také můžete najít MAC adresu a IP adresu vašeho zařízení. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > Wi-Fi. 
3. Jestliže je to nezbytné zapněte přepínač. 
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4. klepněte na  nebo na  > Pokročilé. 

 

Pokročilé nastavenia Wi-Fi pripojenia 
 

Nastavení Popis 

Uložené sítě 

Klepněte pro nastavení frekvenčního pásma. AK pásmo nastavíte na 5 GHz, zařízení se 
připojí pouze k přístupovému bodu v 5 GHz pásmu. Pokud pásmo nastavíte na 2,4 GHz, 
zařízení se připojí pouze k přístupovému bodu v 2,4 GHZ pásmu. Pokud se pásmo 
nastavuje automaticky, zařízení se připojí na pásmo se silnějším signálem.  

Síťové upozornění Pokud chcete dostat upozornění když vaše zařízení bude v dosahu veřejné sítě, zapněte 
tuto funkci. 

Nechat Wi-Fi zapnutou během 
spánku Vypnutím Wi-Fi připojení během spánku zařízení můžete způsobit vyšší spotřebu m 

Instalovat certifikáty Vyberte tuto možnost pokud chcete nainstalovat digitální certifikáty, které rozpoznají 
zařízení když se připojí k VPN nebo Wi-Fi síti 

Wi-Fi direct Vyberte tuto možnost pokud se chcete připojit k dostupným Wi-Fi Direct kompatibilním 
zařízením. 

WPS Pin vstup vyberte tuto možnost pokud chcete vložit PIN pro funkci Chráněné Wi-Fi nastavení. 

 

Odstraňování problémů: Wi-Fi 
 
Nemohu se připojit k síti Wi-Fi 
 
Začněte kontrolováním následujících: 

• Ověřte, že Wi-Fi je zapnutá. Potáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
Klepněte na  > Více > Wi-Fi. Ujistěte se, že přepínač je zapnutý.  

• Zkuste zapnout a vypnout režim Letadlo. prosím přečtěte si Zapnutí režimu Letadlo. 
• Zkontrolujte, zda je vaše heslo k Wi-Fi síti správně. 
• Vypněte a znovu zapněte zařízení. 
• Vymažte informace použité k připojení k síti Wi-Fi a následně zkuste zařízení znovu připojit. Prosím přečtěte si 

Odstranění uložené Wi-Fi sítě. 
• Ujistěte se že mobilní hotspot je vypnutý. AK je mobilní hot spot zapnutý vaše zařízení se nemůže připojit k síti Wi-Fi. 

Potáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. klepněte na  > Více > Sdílení 
internetu a hotspot. Zkontrolujte zda je funkce Mobilní hotspot vypnutá. 

• Odpojte modem nebo router na 15 sekund, následně jej znovu zapojte. 
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• Zkuste připojit zařízení k jiné síti Wi-Fi na jiném místě. Pokud se zařízení připojí, problém je se sítí Wi-Fi na původním 

místě. 
Pokud problém přetrvává, zkuste některou z následujících rozšířených možností: 

• Zkuste vybrat jiný typ ověření pravosti. Potáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním 
prstem. klepněte na  > Více > Wi-Fi. Podržte síť Wi-Fi a následně klepněte na Upravit síť. 

• Ujistěte se, že čas zařízení je správný a synchronizovaný s časem sítě. Rozdílnost časů může bránit připojení zařízení 
(například připojení k síti vyžaduje certifikát na vašem zařízení, a certifikát má vypršela platnost). 

• Pokud využíváte zařízení pro práci, vaše firma může bránit připojení ke konkrétnímu bezdrátovému přístupovému bodu. 
Pro více informací kontaktujte vašeho administrátora. 

 
Pokud problémy s připojením přetrvávají, kontaktujte poskytovatele bezdrátových služeb. 

 

Bluetooth 
 

Bluetooth je technologie bezdrátového připojení, pomocí které lze propojit vaše zařízení s jiným zařízením, podporujícím 
technologii Bluetooth. Připojení Bluetooth se obvykle používá například k přehrávání hudby z přístroje na samostatném 
reproduktoru, k volání pomocí Headset soupravy, k připojení Android Wear ™ nebo sady do auta.  

 
Předtím než se připojíte k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth musíte technologii zapnout na vašem zařízení a následně 
spárovat dvě zařízení. Některá spárované zařízení, například souprava v autě, se obvykle připojí automaticky. 

 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Bluetooth. 
3. Zapněte přepínač. 

Pro technologii Bluetooth vypnout, vypněte přepínač. 
 
Spárování a připojení k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth 
 
Ověřte, že technologie Bluetooth je zapnuta na zařízení, ke kterému se chcete připojit. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Bluetooth. 
3. Jestliže je to nezbytné zapněte přepínač. 
4. Chcete-li spárovat zařízení, klepněte na název zařízení v seznamu Dostupná zařízení a postupujte podle pokynů na 

obrazovce. Podle potřeby zadejte heslo pro spárování. Zkuste 0000 nebo 1234, případně zkontrolujte informace v 
dokumentaci k zařízení. 

5. Chcete-li připojit zařízení k zařízení v seznamu Spárovaná zařízení klepněte na název zařízení. Vaše zařízení jsou připraveny 
prostřednictvím Bluetooth připojení komunikovat. 
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Přejmenování vašeho zařízení pro Bluetooth připojení 
 
Pokud zapnete technologii Bluetooth, název vašeho zařízení je viditelný pro ostatní zařízení podporující technologii Bluetooth. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Bluetooth. 
3. Jestliže je to nezbytné zapněte přepínač. 
4. Klepněte na  > Přejmenovat toto zařízení. 
5. Zadejte nový název pro vaše zařízení. 
6. Klepněte na Přejmenovat. 

 

Změna nastavení pro spárované zařízení podporující technologii Bluetooth 
 
Některá zařízení podporující technologii Bluetooth podporují více než jen jednu vlastnost Bluetooth. Vlastnosti spárovaných 
zařízení podporujících technologii Bluetooth můžete zapínat nebo vypínat. Také můžete změnit název spárovaného zařízení. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Bluetooth. 
3. Klepněte na  vedle zařízení, které chcete změnit. 
4. Proveďte změny. 
5. Klepněte na OK. 

 

Odstranění spárovaného zařízení podporujícího technologii Bluetooth 
 
Pokud nechcete být připojen k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth, toto zařízení můžete odstranit ze seznamu 
spárovaných zařízení. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Bluetooth. 
3. Klepněte na  vedle zařízení, které chcete změnit. 
4. Klepněte na zapomenout. 

 

Seznam souborů přijatých přes Bluetooth 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Bluetooth. 
3. Pokud je to nutné, zapněte přepínač. 
4. Klepněte na  > Zobrazit přijaté soubory. 

 

Podporované profily Bluetooth 
 
Vaše zařízení podporuje technologii Bluetooth Smart Ready a také následující profily. 
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Profil Popis 
A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile) 

Tento profil umožňuje přenášet datovým proudem zvukové soubory z vašeho 
zařízení do zařízení s podporou Bluetooth, které zároveň podporuje stereofonní 
zvuk, např. stereofonní sluchátka, reproduktory nebo sady do auta. 

AVRCP (Audio/Video Remote Control 
Profile) 

Tento profil umožňuje používat tlačítka na náhlavní soupravě s podporou Bluetooth 
k provádění určitých činností, např. k úpravě hlasitosti nebo přehrávání 
následujícího či předchozího multimediálního souboru ve vašem zařízení. 

DID (Device Identification Profile) Tento profil umožňuje zařízení s podporou Bluetooth přístup k informacím o modely 
zařízení, pro podporu připojených součástí, například automatické stahování 
požadovaných ovladačů. 

HFP (Hands-Free Profile) Tento profil umožňuje připojit vaše zařízení k autosadě s podporou Bluetooth pro 
Hands-free volání. Tento profil podporuje širokopásmový zvuk. 

HID (Human Interface Device Profile) Tento profil umožňuje připojit vaše zařízení k zařízení s podporou Bluetooth. 
HOGP (Human Interface Device over 
Gatt Profile) 

Tento profil umožňuje připojit vaše zařízení k zařízení Bluetooth Smart, například 
klávesnice nebo myš. 

MAP (Message Access Profile)  Tento profil umožňuje autosadě přístup k textovým zprávám (SMS a MMS) vašeho 
zařízení a umožňuje vám prohledávat textové zprávy. Pokud je podporováno sadou 
do auta, můžete vymazávat, psát a posílat textové zprávy z vašeho auta. 

OPP (Object Push Profile) Tento profil umožňuje zařízení posílat a přijímat soubory ze zařízení s podporou 
Bluetooth. 

PAN (Personal Area Network Profile) Tento profil umožňuje vašemu zařízení sdílet síťové připojení, když je připojeno k 
počítači s podporou Bluetooth. Tento profil také umožňuje spojovat vaše zařízení s 
jiným zařízením, které sdílí jeho síťová připojení. 

PBAP (Phone Book Access Profile) Tento profil umožňuje Bluetooth sadě do auta přístup k informacím o kontaktech a 
historii volání. Tento profil umožňuje autosadě zobrazit jméno volajícího. 

SPP (Serial Port Profile) Tento profil umožňuje připojení zařízení k zařízení s podporou Bluetooth, které také 
podporuje Serial Port Profile pro přenos dat. 

rSAP (Remote SIM Acess Profile) Tento profil umožňuje zařízení s podporou Bluetooth, například sada do auta, 
přístup k SIM karty zařízení. 
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Odstraňování problémů: Bluetooth 
 
Nemohu spárovat moje zařízení s jinými zařízeními s podporou technologie Bluetooth 

• Zkontrolujte zda všechna zařízení, které chcete spárovat mají zapnutou technologii Bluetooth. 
• Na obrazovce Bluetooth klepněte na  > Obnovit pro zahájení skenování zařízení s podporou technologie Bluetooth. 
• Pokud zařízení s podporou Bluetooth vyžadují zadání hesla a nevíte jaká je heslo, zkuste použít 0000 nebo 1234. 

Případně zkontrolujte informace v dokumentaci k zařízení. 
• Pokud zařízení s podporou Bluetooth využívá baterii, připojte zařízení ke zdroji energie a zkuste to znovu. Pokud je má 

baterie nízkou hladinu energie, zařízení nemusí být schopno spárovat se. 
• Zkontrolujte zda je zařízení kompatibilní se zařízením s podporou technologie Bluetooth. Pro více informací si přečtěte 

dokumentaci zařízení s podporou technologie Bluetooth. 
• Pokud je zapnutý mobilní hotspot, ověřte zda zařízení ke kterému se chcete připojit využívá Hands-Free, Sériový port 

nebo profil PAN (Personal Area Network). 
 

Dochází ke ztrátě spojení s mou sadou do auta podporující technologii Bluetooth 
• Zkontrolujte zda vaše sada do auta využívá poslední verzi softwaru. Pro více informací a verzi softwaru sady do auta si 

pozorně dokumentaci k tomuto soupravě. 
• Posuňte zařízení na jiné místo v autě nebo ho natočte, aby směřovala jinam. Umístění antény zařízení a sady do auta 

může mít na spojení prostřednictvím technologie Bluetooth nepříznivý vliv. 
 

NFC 
 
NFC představuje technologii pro bezdrátové připojení na krátkou vzdálenost, která slouží k rychlému vytvoření připojení mezi 
vaším zařízením a jiným zařízením s podporou technologie NFC nebo značkou NFC. Některé NFC aplikace jsou navrženy aby 
nahrazovaly fyzické karty, např. Kreditní kartu, kartu pro veřejnou dopravu, přístupový odznak. S technologií NFC nezadáváte 
žádné informace pro vytvoření spojení, což dělá technologii NFC užitečnou pro akce on-the-go.  
 
Pokud nainstalované aplikace podporují technologii NFC, může mít mnoho zajímavých využití, například: 

• Odeslat obrázek známému. 
• Odemknout zařízení díky vlastnosti Smart Lock. 
• Uložit kupón z plakátu na ulici. 
• Odeslat příteli webovou stránku. 
• Výměna vizitek mezi vámi a obchodním partnerům. 

 

Sdílení obsahu pomocí technologie NFC 
 
Chcete-li sdílet obsah s jiným zařízením, ujistěte se, že obě zařízení jsou odemčené a podporují technologii NFC. Některé aplikace 
technologii NFC nepodporují. 
 
1. Na vašem zařízení otevřete obsah, který chcete sdílet, např. webovou stránku, video, kontakt. 
2. Přiložte zadní stranu zařízení na zadní stranu zařízení s podporou technologie NFC nebo na NFC značku. 
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3. Pokud je to nezbytné, pro odeslání souboru se dotkněte obrazovky vašeho zařízení. 

Když se zařízení spojí, můžete slyšet zvuk nebo vaše zařízení může Vibrovat. 
TIP: Pokud nemůžete sdílet obsah, použijte Android ™ Beam. Otevřete obsah, který chcete sdílet. klepněte na  > Sdílet> Android 
Beam. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 
 

Změna nastavení technologie NFC 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > NFC. 
3. Pokud je to nutné, zapněte NFC přepínač. 
4. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Ak chcete dostat výzvu pro povolení přenosu soubor, zapněte Výzva před přijetím. 
• Chcete-li vypnout Android ™ Beam, vypněte Zapnout Android Beam přepínač. Chcete-li vypnout NFC, vypněte přepínač 

NFC. 
 

O funkci Tap and pay 
 
Pokud je NFC technologie zapnuta, za váš nákup můžete zaplatit přiložením zařízení k NFC platebnímu terminálu. 
Pokud máte v zařízení nainstalováno více platebních aplikací, po přiložení telefonu na terminál bude zaplaceno aplikací 
nastavenou jako výchozí. Výchozí aplikaci můžete změnit. AK pro transakci chcete použít jinou aplikaci, funkci Tap and Pay můžete 
nastavit, aby pro platby využívala aplikaci otevřenou na pozadí. 
 

Změna nastavení platby funkce Tap and Pay 
 
Ujistěte se, že NFC je zapnuto. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Tap & Pay. 
3. Pokud chcete změnit výchozí aplikace, klepněte na Výchozí aplikace. Klepněte na aplikaci a následně na OK. 
4. Pokud chcete využít pro některé transakce jinou aplikaci, klepněte na Použít výchozí> Ne když je otevřena jiná platební 

aplikace 
 

Tethering a mobilní hotspot 
 

Tethering Internetu 
 
Tethering Internetu umožňuje jiným zařízením, např. laptop nebo tablet, sdílet připojení zařízení k mobilní síti. zařízení můžete ke 
svému zařízení připojit prostřednictvím USB kabelu. Pokud obě zařízení podporují připojení Bluetooth, místo USB kabelu můžete 
použít technologii Bluetooth. 
V důsledku používání tethering Internetu se mohou zvýšit poplatky. 
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Mobilní hotspot 
 
Během požívání režimu mobilního hotspotu se vaše zařízení stane bezdrátovým přístupovým bodem pro ostatní zařízení s 
podporou technologie Wi-Fi, které se mohou připojit k Internetu. Pro lepší výkon připojte zařízení ke zdroji energie. 
Mobilní hotspot využívá mobilní síť, proto se mohou zvýšit poplatky. 
 

Sdílení připojení k mobilní síti prostřednictvím tethering internetu 
 
Můžete sdílet Internetové připojení s jinými zařízením, např. laptopem nebo tabletem. Vaše zařízení může připojit prostřednictvím 
vhodného kabelu nebo technologie Bluetooth. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > Tethering a mobilní hotspot. 
3. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Připojte zařízení k jinému zařízení vhodným kabelem, následně zapněte USB tethering. 
• Zapněte Bluetooth tethering a spojte vaše zařízení s jiným prostřednictvím technologie Bluetooth.  

Chcete-li vypnout sdílení internetového připojení klepněte na USB tethering nebo Bluetooth tethering. 
 

Sdílení připojení k mobilní síti prostřednictvím Mobilního hotspotu 
 
Předtím než zapnete mobilní hotspot, zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojena k mobilní síti. 
Když nastavujete mobilní hotspot, zapište si název mobilního hotspotu a heslo. Vy nebo jiný uživatel, který se chce připojit k 
vašemu mobilnímu hotspotu musí vědět název mobilního hotspotu a heslo. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > Tethering a mobilní hotspot. 
3. Zapněte Mobilní hotspot. 

4. Chcete-li změnit nastavení klepněte na Nastavit mobilní hotspot. Udělejte změny a klepněte na Uložit. Chcete-li 
vypnout sdílení Internetového připojení, vypněte Mobilní hotspot. 

 

Zařízení připojené k vašemu mobilnímu hotspotu 
 
Ujistěte se, že mobilní hotspot je zapnutý. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > Tethering a Mobilní Hotspot > Připojená zařízení. 
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Odstraňování problémů: Tethering a mobilní hotspot 
 
Nelze používat Tethering Internetu 

• Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k mobilní síti. 
• Zkontrolujte, zda jsou zapnuté datové služby. Potáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát 

jedním prstem. klepněte na  > Využití dat. Zapněte mobilní data. 
• Zkontrolujte zda je váš plán bezdrátových služeb nastaven na používání tetheringu Internetu. 
• Pokud váš plán bezdrátových služeb podporuje Tethering internetu během využívání roamingu, zkontrolujte, zda jsou 

zapnuty roaming data. Potáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. klepněte 
na  > Více > Mobilní sítě. Zjistěte zda jsou Datové služby během roamingu zapnuté. 

• Pokud využíváte zařízení pro práci, vaše společnost mohla zakázat Tethering Internetu. Pro více informací se obraťte na 
vašeho administrátora. 

 
Zařízení nelze použít jako mobilní hotspot 

• Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k mobilní síti. 
• Zkontrolujte zda je váš plán bezdrátových služeb nastaven na používání mobilního hotspotu. Pokud není, musíte změnit 

váš plán bezdrátových služeb. 
• Váš poskytovatel bezdrátových služeb mohl zakázat používání mobilního hotspotu v roamingu. pro více informací 

zkontrolujte váš plán bezdrátových sítí nebo kontaktuje poskytovatele bezdrátových služeb. 
• Pokud využíváte zařízení pro práci, vaše společnost mohla zakázat používání mobilního hotspotu. Pro více informací se 

obraťte na vašeho administrátora. 
 
Nemohu najít heslo mobilního hotspotu 

• Pokud jste nastavili mobilní hotspot, heslo mobilního hotspotu jste zadávali do zařízení, které jste chtěli připojit k 
vašemu mobilnímu hotspotu. 

• Pokud chcete najít heslo na vašem zařízení, vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát 
jedním prstem. klepněte na  > Více> Tethering a Mobilní hotspot a následně klepněte na Nastavit Mobilní Hotspot. 
Klepněte na Zobrazit heslo. 

 

VPN 
Připojení zařízení k VPN (virtuální privátní síť) umožňuje využívat bezdrátové síťové připojení za účelem posílání a přijímání dat ze 
soukromé sítě. Například VPN připojení umožňuje bezpečné připojení zařízení k síti organizace když pracujete mimo pracoviště. 
Když se připojíte k VPN, zabezpečení a postupy správy dat pro soukromou síť ochrání vaše data. 
Pokud se chcete připojit k VPN, musíte přidat profil VPN. Jen vlastník zařízení může přidávat a spravovat VPN profily na vašem 
zařízení. Možná bude nutné nainstalovat aplikaci VPN na vaše zařízení. Pro více informací se obraťte na administrátora nebo si 
stáhněte aplikaci VPN z obchodu Google ™ Play. 
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Přidání profilu VPN 
 
Pokud chcete přidat profil VPN, musíte nastavit zámek obrazovky. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepnťe na  > Více > VPN > . 
3. Vyplňte prázdná pole na obrazovce. Pokud nemáte informace o síti, kontaktujete vašeho administrátora 

 

Připojení k VPN 
 

1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > VPN. 
3. Kopněte na profil VPN. 
4. Zadejte vaše přihlašovací údaje a následně klepněte na Uložit informace o účtu aby se zařízení připojovalo automaticky. 
5. Klepněte na Připojit. 

Chcete-li zařízení odpojit z VPN, na obrazovce VPN klepněte na profil VPN, na který si připojen. Klepněte na Odpojit. 
 

Automatické přihlášení k VPN 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > VPN. 
3. Klepněte na  > VPN vždy zapnuto. 
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 

 
Chcete-li vypnout automatické připojování k VPN, na VPN obrazovce klepněte na> VPN vždy zapnuto> Ne> OK. 
 

Změňte nebo odstraňte profil VPN 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > VPN. 
3. Klepněte na  vedle profilu VPN, který chcete upravit nebo vymazat. 
4. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Změňte informace a klepněte na Uložit. 
• Klepněte na Zapomenout. 
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Zprávy nouzového vysílání 
V závislosti na poskytovateli služeb a bezdrátových sítí ve vaší zemi můžete přijmout textovou zprávu (SMS nebo MMS) o možných 
bezpečnostních hrozbách ve vaší oblasti. Například, můžete obdržet zprávu s informacemi o závažném počasí, ztraceném dítěti 
nebo národní pohotovosti. Pro více informací kontaktujte vašeho provozovatele sítí nebo administrátora. 
 

Změna nastavení zpráv nouzového vysílání 
 
V závislosti na vaší zemi, některá nastavení nemusí být dostupné. 

 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Více > Nouzové vysílání. 
3. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li přijmout připomínku o zprávě nouzového volání, klepněte na Upozornění a následně vyberte jak často chcete 
připomínky dostávat. 

• Pokud nechcete aby vaše zařízení vibrovalo při přijetí zprávy nouzového vysílání, pak Vibrace. 
• Chcete-li vypnout funkci text-to-speech, odznačte Říci připomínku. 
• Pokud nechcete přijímat zprávy nouzového volání, odznačte Zobrazit extrémně hrozby, zobrazit závažné hrozby a 

Zobrazit AMBER výstrahy. 
 

Využití dat 
 

Využití dat odpovídá množství dat, které vaše zařízení nahrálo nebo stáhlo během připojení k bezdrátové síti. Pokud sdílíte 
zařízení s jinými osobami, můžete sledovat množství využitých dat přes profily majitele, návštěvník a uživatelů. Nastavení využití 
dat může změnit pouze majitel. 
Pokud překročíte datový limit vašeho plánu, váš poskytovatel může účtovat dodatečné poplatky. Pro více informací o vašem 
datovém limitu, zkontrolujte váš plán bezdrátových služeb. 
 

Sledujte využití bezdrátových dat 
 

Můžete zkontrolovat data používané bezdrátovou sítí, v časovém úseku, aplikací nebo souhrnně. 
 

1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Využití dat. 
3. Chcete-li zobrazit využití Wi-Fi, klepněte na Využití dat Wi-Fi. 
4. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Pokud chcete zkontrolovat kolik dat jste využili během aktuálního datového cyklu, podívejte hodnotu vedle časového 
úseku. 

• Pokud chcete zkontrolovat kolik dat využila aplikace, podívejte hodnotu vedle názvu aplikace. 
• Pokud chcete zkontrolovat kolik dat využil každý profil, klepněte na uživatelský profil. 
• Pokud chcete zkontrolovat, kolik dat jste využili během jiného časového úsek, klepněte na  a na datum. 

TIP: Některé aplikace můžete zavřít, abyste snížili využití dat. Změňte toto nastavení když dostanete upozornění o využití dat. 
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Změňte čas upozornění o využívání dat 
Váš plán bezdrátových služeb musí zahrnovat datové služby. 
 

1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Využití dat. 
3. Pokud je to nutné, zapněte přepínač Mobilních dat. 
4. Chcete-li zobrazit využití mobilních dat, klepněte na Využití mobilních dat. 

 

Nastavte limit pro využívání dat 
 

Můžete nastavit limit množství dat, které může zařízení využít, když je připojeno k mobilní síti. Pokud zařízení dosáhne tento 
limit může vypnout datové služby a poslat vám upozornění. Když jsou datové služby vypnuté, aplikace a služby na vašem 
zařízení nemusí pracovat správně. 

 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Využití dat. 
3. Pokud je to nutné, zapněte přepínač Mobilních dat. 
4. Zapněte Zúčtovací období> Nastavit limit dat a následně klepněte na OK. 
5. Klepněte na Limit dat, vložte výšku limitu a klepněte na Nastavit. 

 

Zastavte posílání dat na pozadí přes mobilní síť 
 

Pokud chcete zamezit množství využitých dat, když je zařízení připojeno k mobilní síti, můžete zastavit posílání dat aplikací a 
služeb, když je aktivní nevyužijete. Pokud zakážete dat na pozadí, aplikace a služby nemusí pracovat správně dokud se zařízení 
nepřipojí k síti Wi-Fi. 
 

1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Využití dat. 
3. Klepněte na Spořič dat a následně zapněte přepínač. 

 

Zastavte posílání dat přes síť Wi-Fi 
 
Můžete zastavit posílání dat na pozadí z aplikací a služeb a předejít stahování velkých souborů když je zařízení připojeno k určité 
síti Wi-Fi. 

 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Využití dat> Omezení sítě. 
3. Klepněte na název sítě. 
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Odstraňování problémů: Teplota zařízení 
 

Některé z následujících případů mohou způsobovat zvýšení teploty zařízení: 
• Soustavný datový přenos, například aktualizace aplikace přes síť Wi-Fi, tethering internetu a mobilní hotspot. 
• Prodloužení hovory, hraní her, surfování na internetu 

Zvýšení teploty zařízení je normální jev nadměrného využívání CPU dat. Telefon se zchladí na normální teplotu po ukončení akcí. 
 
 

Baterie a napájení 
 

Zkontrolujte úroveň napájení z baterie a informace o 
používání 
 
Můžete zjistit, které aplikace a součásti využívají nejvíce baterie a kolik baterie zbývá 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Baterie. 

 

Nabíjení zařízení 
 
UPOZORNĚNÍ: Používejte nabíjecí příslušenství dodávané se zařízením nebo příslušenství schválené společnost BlackBerry. Ostatní 
nabíječky nemusí poskytnout dostatečnou energii a mohou poškodit vaše zařízení. 
1. Vložte kabel do portu na vašem zařízení. 
2. Zastrčte nabíječku do elektrické zásuvky. 

 

Udržujte baterii nabitou 
 
Vaše zařízení využívá lithium-iontovou baterii. Pro maximalizaci využití baterie, proveďte následující: 

• Zabraňte použití zařízení když se nabíjí pro rychlejší nabíjení. 
• Nenechávejte zařízení zapojené na nabíječce po tom co je plně nabité. 
• Vyhýbejte se nabíjení, používání a skladování zařízení na extrémně studených nebo horkých místech. 
• Vyhýbejte se odložení vypnutého zařízení když má vybitou baterii. Pokud plánujete skladovat zařízení delší dobu, 

částečně nabijte baterii a zařízení uložte na chladné, suché místo. 
 
 
 
 
 
 
 



  Uživatelská příručka 

 

 

 
Ikony baterie a nabíjení 
 
Ikony úrovně nabití se zobrazují na vrchní části obrazovky. 
 

Ikona  Popis 

 Baterie se nabíjí. 

 Baterie je plně nabitá a stále připojena ke zdroji. 

 Baterie se vybíjí. 

  Spořič baterie je zapnutý, nebo jej můžete zapnout ze seznamu upozornění. 

 Baterie má 5% nebo méně. Pokud se baterie sníží, zařízení se může vypnout. Uložte všechny 
rozpracované akce a nabijte zařízení. 

 S baterií je problém, baterie možná musí být vyměněna. 

 
 

O okrajovém indikátory baterie 
Pokud je zapnutý, indikátor baterie se zobrazuje jako pásek barvy na pravém okraji obrazovky. Pásek roste a mění barvu z červené 
na žlutou a zelenou podle nabití baterie. 

Pokud se vaše zařízení nabíjí, indikátor zobrazí aktuální stav baterie v procentech a přibližný sestavující čas do úplného nabití 
baterie. 

Aby Vás indikátor nerušil automaticky zmizí když je pokoj tmavá nebo úroveň nabití baterie dosáhne 100%. Pokud je obrazovka 
zapnutá, indikátor automaticky zmizí po uplynutí 8 sekund. 

Vypněte indikátor baterie 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Displej. 
3. Klepněte na Zobrazit stav baterie na okraji obrazovky a následně vyberte možnost Vypnout. 

 

Jak můžete prodloužit životnost baterie? 
Pro šetření baterie, zařízení automaticky přejde do režimu spánek když není používáno a aplikace, které nejsou používány 
pravidelně jsou přepnuty do režimu Standby. Pokud se baterie stále rychle vybíjí, můžete změnit některá nastavení zařízení abyste 
prodloužil její životnost. Potáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. Klepněte na  a 
změňte kterékoliv z následujících nastavení. 
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Vypněte nepoužívané síťová připojení 
Pokud je zařízení mimo bezdrátové oblasti pokrytí, můžete vypnout mobilní sítě nebo Wi-Fi připojení aby vaše zařízení soustavně 
nevyhledával signál sítě. 

V nastavení zařízení proveďte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li vypnout všechna připojení, klepněte na Více. Zapněte Režim Letadlo. 
• Chcete-li vypnout pouze Wi-Fi, klepněte na Wi-Fi a vypněte ji. 

 

Vymažte uložené Wi-Fi sítě 
1. v nastavení zařízení klepněte na Wi-Fi. 
2. Klepněte na Wi-Fi síť a následně na Zapomenout. 

 

Zkraťte dobu uspání zařízení 
1. V nastaveních zařízení klepněte na Displej. 
2. Klepněte na Režim spánku a následně klepněte na 15 nebo 30 sekund. 

 

Ztlumte obrazovku 
1. V nastaveních zařízení klepněte na Displej> Jas. 
2. Na posuvníku zatáhněte úchyt doleva. 

 

Ztlumte zvuk 
1. V nastaveních zařízení klepněte na Zvuky. 
2. Na šoupátko Hlas médií, Hlas budíku, Hlas vyzvánění.  

 

Vypněte funkci zpětné vazby kláves 
1. V nastaveních zařízení klepněte na Jazyky a vstup> Nastavení klávesnice> Klávesnice BlackBerry> Zpětná vazba kláves. 
2. Vypněte Vibrace a Zvuk. 

 

Zapněte spořič baterie 
 
Pokud má vaše zařízení slabou baterii, můžete zapnout spořič baterie. 3etrič baterie omezí aplikace a součásti, které využívají 
nejvíce energie, např. vibrace, lokalizační služby, datové služby. Můžete nastavit automatické zapínání spořiče baterie když baterie 
klesne na určité procento. 
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Poznámka: Když je spořič baterie zapnutý, některé aplikace a služby zpráv které jsou závisle od synchronizace se nemusí obnovit 
pokud jejich neotevřete. 

1. V nastaveních zařízení klepněte na Baterie> Spořič baterie. 
2. Zapněte přepínač. 
3. Pokud chcete aby se spořič baterie zapínal automaticky když má zařízení slabou baterii, klepněte na Zapnout automaticky a 

vyberte procento. 

Zapněte optimalizaci baterie 
Jako výchozí, optimalizace baterie je automaticky zapnutá pro většinu aplikací a součástí. Pokud vypnete optimalizaci baterie pro 
zařízení, lze jej budete chtít znovu zapnout, minimálně do momentu kdy začnete nabíjet zařízení. 

1. V nastaveních zařízení klepněte na Baterie >  > Optimalizace baterie. 
2. Klepněte na  > všechny aplikace. 
3. Klepněte na aplikaci. 
4. Vyberte možnost Optimalizovat a následně klepněte na Hotovo. 

Bezpečnost zařízení a baterie 
Měli byste používat jen baterie určené výrobcem pro tento model zařízení. Pokud použijete jakoukoliv jinou baterii, skončí záruční 
doba na zařízení. 

UPOZORNĚNÍ: Riziko výbuchu se zvyšuje pokud je baterie nahrazena nesprávným typem baterie. Nepokoušejte se vyměnit 
vestavěnou baterii. Opravy a výměnu baterie na vašem zařízení by měl dělat kvalifikovaný personál servisu. 

Likvidace zařízení a baterie 
Likvidujte zařízení a baterii s místními nařízeními. Nevhazujte zařízení nebo baterii do ohně. Zařízení a baterie by neměly být 
zlikvidovány s běžným komunálním odpadem. 

Získejte informace o bezpečnosti, záruce a ochraně osobních údajů vašeho 
zařízení 
Věnujte chvilku licenční smlouvě, omezené záruce bezpečnostním informacím a ochraně osobních údajů zařízení. Tyto dokumenty 
jsou dostupné v nastavení zařízení. Obsahují důležité informace o podmínkách a použití, baterii a jiné důležité bezpečnostní opatří 
nebo záruky. 

Chcete-li zobrazit zásady ochrany osobních údajů, zařízení musí být připojeno k síti Internet. 

1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > O telefonu> Právní informace> BlackBerry. 
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Displej 
 

Změna tapety 
Přidejte vaši oblíbenou fotografii na domovskou obrazovku vašeho zařízení 
1. V aplikaci Fotky, klepněte na obrázek. 
2. Klepněte na  > Použít jako> Tapeta. 
3. Zatáhněte prsty k sobě nebo od sebe pro přiblížení nebo oddálení. 
4. Klepněte na Nastavit tapetu. 

TIP: Pro změnu pozadí, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce, klepněte na Pozadí. Chcete-li použít obrázek 
jako pozadí, klepněte na Vybrat obrázek a klepněte na obrázek. 
 

Udělejte snímek obrazovky 
 
Podržte tlačítko ztišení hlasitosti a současně tlačítko Vypnout / Zapnout. 
Snímky obrazovky jsou uloženy v Fotky> Snímky obrazovky. 
 

Přizpůsobení jasu obrazovky 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Přetáhněte  doprava nebo doleva 
3. Klepněte na  > Displej> Jas, přetáhněte  doprava nebo doleva. 

 

Přizpůsobení velikosti písma 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Displej > velikost písma. 
3. Klepněte na velikost, kterou chcete použít. 

 

Přizpůsobení jazyka displeje 
 
Jazyk, který jste zvolili při počátečních nastaveních zařízení je váš jazyk displeje. Domácí obrazovky, BlackBerry Hub a podporované 
aplikace využívají tento jazyk. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Jazyky a vstup> Jazyk. 
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3. Klepněte na Přidat jazyk pokud chcete vybrat preferovaný jazyk. 
4. Klepněte na  a zatáhněte nahoru na vrch seznamu. 

 

Zapněte nebo vypněte otáčení obrazovky 
 
Vyberte zda a má obrazovka má nebo nemá otáčet když otočíte zařízení. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  nebo . 

Poznámka: Pokud se nezobrazuje ikona rotace, klepněte na  > Přístupnost a zapněte funkci Auto-otáčení obrazovky. 
 

Nastavte čas pro režim Spánku 
 
Nastavte čas, během něhož zařízení zůstane neaktivní před zapnutím režimu Spánek. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Displej > Spánek. 
3. Klepněte na čas. 

 

Probuďte zařízení dvojitým klepnutím 
 
Pokud je tato funkce zapnuta, můžete klepnout na obrazovku dvakrát pokud chcete zařízení probudit nebo klepněte dvakrát na 
prázdné místo domovské obrazovky pokud chcete vypnout obrazovku. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Displej. 
3. Pokud chcete zapnout nebo vypnout tuto funkci, klepněte na poklep a probrat. 

 

Sdílení obrazovky 
 
Používání Chromecast ™ nebo Wi-Fi CERIFIED Miracast zařízení, můžete zobrazit obrazovku vašeho zařízení na vaší TV. S 
Chromecast ™ také můžete zobrazit obsah jako TV show, filmy, fotky, hry a stránky z podporovaných aplikací. 
 
Naučte se o Chromecast více. 
Naučte se o Wi-Fi CERTIFIED Miracast více. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Displej > Sdílet. 
3. Pokud je to nezbytné klepněte na  a vyberte Povolit bezdrátový displej. 
4. Klepněte na zařízení, na kterém chcete sdílet vaši obrazovku. 
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TIP: Po nastavení zařízení, na kterých chcete sdílet vaši obrazovku můžete k nim přistupovat z menu Rychlého nastavení po 
klepnutí na . 
 
Pokud nehtu více sdílet vaši obrazovku, zatáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
klepněte na  a následně klepněte na zařízení s kterým sdílíte obrazovku a klepněte na Odpojit. 
 

Použijte zařízení jako svítilna 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na . 

Chcete-li svítilnu vypnout klepněte na . 
 
 

Programovatelné tlačítko 
 

Přizpůsobte si Programovatelné tlačítko 
 
Vaše zařízení může udělat specifickou akci stisknutí programovatelné tlačítko (kulaté tlačítko na pravé straně zařízení). Například, 
můžete rychle vytočit jeden z vašich oblíbených kontaktů, otevřít aplikaci nebo zapnout svítidlo. 
 
1. Udělejte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li k tlačítku přiřadit akci poprvé, stiskněte Programovatelné tlačítko. 
• Chcete-li změnit akci, vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. klepněte 

na  > Programovatelné tlačítko. Klepněte na Vyčistit. 
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.  

 

Účty 
 

Správa účtů 
 

Přidejte účet 
 
Do vašeho zařízení můžete přidat účet, například Microsoft Exchange nebo Yahoo! emailový účet. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Účty> Přidat účet. 
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat. 
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 
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Pokud jste do zařízení přidal emailový účet, posílat a odpovídat na zprávy prostřednictvím BlackBerry Hub. Abyste do BlackBerry 
Hub přidali účet klepněte na > Přidat účet. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 
 

Přizpůsobte nastavení účtu 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Účty. 
3. Klepněte na typ účtu a pokud je to nezbytné klepněte na účet. 
4. Proveďte změny. 

Poznámka: Pokud nechcete synchronizovat informace pro všechny účty (například pro šetření baterie) na obrazovce Účty 
klepněte na  a následně na Auto-synchronizaci. 
 

Odstraňte účet 
 

1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Účty. 
3. Klepněte na typ účtu a pokud je to nezbytné klepněte na účet. 
4. Klepněte na  > Odstranit účet. 

 

Zjednodušení 
 

O funkcích zjednodušení vašeho zařízení 
Vaše zařízení disponuje několika osvědčenými pomůckami zjednodušení pro lidi s postižením. 
Pro více informací o následujících funkcích navštivte Nápověda Android přístupnosti. 

• Nastavení zvětšení umožňují přiblížení nebo oddálení pro zvětšení displeje. 
• Google ™ TalkBack poskytuje slyšitelný výstup založený na vizuálních informacích, které jsou zobrazeny na obrazovce. 
• Switch Access umožňuje ovládat obrazovky zařízení použitím externích přepínačů. 
• Braillova podpora je dostupná pro použití BlailleBack. 
• Přizpůsobení písma umožňuje vybrat mezi malým, středním, velkým a obrovským písmem. 
• Technologie Screen Reader umožňuje vybrat aplikaci text-to-speech, kterou preferujete.  
• Google Now ™ hlasový asistent odpovídá na otázky, vykonává úkoly a dává doporučení. 
• Diktování umožňuje diktovat text namísto psaní. 
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• Jsou dostupné skrytě titulky multimédií. Přizpůsobte si vaše skryté titulky upravením velikosti, barvy, průhlednosti a 

fontu. 
• Funkce displeje jako barevná inverze a úprava barvy jsou aplikovány na všechny aplikace. 
• Funkce stisknout a podržet umožňuje prodloužit dobu odpovědi na dotyk obrazovky. 
• Klávesnice třetích stran jsou podporovány. 
• Možnost říci vaše heslo je zahrnuta. 
• Zkratka přístupnosti je dostupná, můžete ji použít pro rychlý přístup k nastavení přístupnosti. 
• Podpora TTY je navržena tak, aby zařízení umožnila připojit se k externímu zařízení TTY, které převádí hovory na text. 
• Na určitých modelech BlackBerry je dostupná kompatibilita poslechu. 
• BlackBerry klávesnice umožňuje psát účinnější s auto korekcí, predikcí slov a personalizovaná výuka, pro zjištění způsobu 

vašeho psaní. 
• Pokud má vaše zařízení fyzickou klávesnici, klávesové zkratky a rychlé vytáčení umožňuje přiřadit akce a telefonní čísla k 

specifickým klávesou. 
• Pokud využíváte PRIV máte možnost využívat dotykovou klávesnici nebo klávesnici s hmatově rozlišitelnými klávesami. 
• Můžete přizpůsobit použité tóny, vibrace, zobrazování a LED indikace pro upozornění. 
• Vaše zařízení lze připojit k Hands-Free soupravě nebo k soupravě s podporou technologie Bluetooth.  

 

Přizpůsobte nastavení přístupnosti 
 
Můžete zapnout nastavení přístupnosti, například Google ™ TalkBack, titulky, prodloužení touch & hold funkce a ztmavení barev. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Přístupnost. 
3. Zapněte možnost přístupnosti. 

 

Zapnutí režimu Hearing Aid 
 
Režim Hearing Aid je navržen tak aby zlepšil kompatibilitu zařízení se zařízením pomoci poslechu s cívkou. tato funkce nemusí být 
podporována každým modelem zařízení BlackBerry. 
 
1. V aplikaci Telefon, v pravém horním rohu, klepněte na . 
2. Klepněte na Nastavení - Přístupnost. 
3. Vyberte Hearing aid (podpora poslechu). 
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Zapnutí podpory TTY 
 
Podpora funkce TTY je navržena tak, aby zařízení umožnila připojit se k externímu zařízení TTY, které převádí hovory na text. 
Zařízení TTY, které chcete připojit k zařízení musí pracovat na 45.45 bps. Pokud je zařízení TTY navrženo pro použití s 2.5-mm 
konektoru, musíte TTY zařízení připojit k zařízení prostřednictvím příslušenství adaptér. Konců adaptéru, která se zapojuje do TTY 
zařízení musí být male 3 pole mono 2.5-mm jack. Koncovka, která se zapojuje do vašeho BlackBerry zařízení musí být male 4 pole 
stereo 3.5-mm jack. 
 
1. Připojte zařízení TTY k zařízení podle pokynů, které jsou dodávány se zařízením TTY. 
2. V aplikaci Telefon, v pravém horním rohu, klepněte na . 
3. Klepněte na Nastavení> Přístupnost> Režim TTY. 
4. Vyberte jeden z následujících režimů: 

• Chcete-li vypnout všechna nastavení TTY, klepněte na Vypnout TTY. 
• Chcete-li zapnout všechna nastavení TTY, klepněte na Zapnout TTY. 
• Chcete-li zapnout režim TTY Hearing Carry Over, klepněte na TTY HCO. 
• Chcete-li zapnout režim TTY Voice Carry Over, klepněte na TTY VCO. 

 

Uživatelé 
 

O uživatelích 
 
Funkce uživatelé dovoluje sdílet zařízení s ostatními zatímco jsou osobní a pracovní informace nejsou zveřejněny. Například, 
uživatelé, jejichž přidáte do zařízení nemají přístup k informacím jako email, kontakty, obrázky, aplikace a jiné. Jako výchozí, ve 
vašem zařízení je nastaveno profily majitel a návštěvník. Do zařízení můžete přidat více profilů. 
Pro zlepšení soukromí mezi uživateli by si každý uživatel měl nastavit zámek obrazovky. Zámek obrazovky zamezí jinému uživateli 
přistupovat k informacím na jiném profilu uživatele. 
Všechny profily uživatelů využívají informace bezdrátového připojení, které jsou nastaveny na zařízení. Každá změna provedená na 
některých nastavení zařízení, například připojení k síti Wi-Fi, jsou aplikována na všechny profily. 
 

Vy (majitel) 
 
Osoba, která poprvé nastaví zařízení (Vy), je majitel zařízení. K profilu majitel a návštěvník můžete přidat další 3 profily a 
rozhodnout, zda majitel nebo návštěvník může využívat zařízení na zahájení hovoru a posílání textových zpráv. Také můžete řídit, 
zda někdo může povolit přístup uživateli ze zamčené obrazovky. Můžete instalovat aktualizace aplikací pro všechny uživatele 
zařízení, odinstalovat aplikace z profilu uživatele a vymazat uživatele ze zařízení. 
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Návštěvník 
 
Tento profil můžete využít, když chcete někomu půjčit zařízení. Když někdo používá profil Návštěvník, zařízení vytvoří oddělený 
prostor kde návštěvník může stahovat aplikace, fotit fotky a využívat jiné funkce zařízení. Aplikace a údaje přidány do zařízení 
návštěvníkům jsou dostupné pouze z profilu návštěvník. Pokud vy nebo návštěvník vymažete profil návštěvník, všechny aplikace a 
data z tohoto profilu budou trvale odstraněny. 
 

Uživatel 
 
Zatímco profil návštěvník umožňuje půjčit zařízení příležitostně, můžete vytvořit profil uživatel pro osobu, se kterou sdílíte zařízení 
často. Profil uživatel vytvoří oddělený prostor, kde uživatel využívá funkce zařízení a přizpůsobuje ho svým požadavkům. 
Například, můžete vytvořit profil,, děti '', který obsahuje pouze aplikace vhodné pro děti. Když chce dítě využívat vaše zařízení, 
můžete přepnout na profil Děti. Nemusíte se bát, že vaše aplikace nebo údaje budou náhodně vymazány. Aplikace a údaje přidány 
do zařízení z profilu uživatel jsou dostupné pouze z profilu uživatel.  
 
také kontrolujete zda uživatel může zahájit a přijmout hovor, nebo odeslat a přijmout textovou zprávu (SMS). 
 

Přidejte uživatele 
 
profil uživatel vytvoří oddělený prostor na zařízení, který může využívat a přizpůsobovat jiná osoba. Například, uživatel může 
přidat Google ™ účet nebo stáhnout aplikace, tapety a hudbu aniž by o tom věděl majitel zařízení nebo jiný uživatel. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Uživatelé> Přidat uživatele. 
3. Klepněte na OK. 
4. Klepněte na Nastavit nyní. 
5. Pokud je to nezbytné, probuďte zařízení tahem nahoru z dolní části obrazovky. 
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 

 

Přepnutí uživatele 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Uživatelé. 
3. Proveďte jedno z následujících 

• Klepnout na uživatele. 
• Klepnout na Návštěvník. 
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Povolte přístup návštěvníkům a uživatelům když je zařízení 
uzamčeno 
 
Pokud chcete, aby návštěvníci a uživatelé měli přístup ke svým profilům ze zamčené obrazovky, tuto funkci musíte v zařízení 
nastavit. Tato funkce vám také umožňuje přidat uživatele na zamčené obrazovce, bez odemknutí. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Uživatelé. 
3. Zapněte přepínač Přidat uživatele. 

 

Povolte uživatelům zahájit hovor a odeslat textovou 
zprávu. 
 
Můžete nastavit či návštěvník nebo uživatel může zahájit a přijmout hovor z profilu návštěvníka nebo uživatele. Také můžete 
nastavit zda uživatel může odeslat a přijmout textovou zprávu (SMS).  
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Uživatelé. 
3. Proveďte jednu z následujících akcií: 

• Vedle profilu návštěvníka klepněte na . Klepněte na Zapnout hovory. 
• Vedle profilu uživatele klepněte na . Klepněte na Zapnout hovory a SMS. 

 

Odstraňte uživatele nebo návštěvníka 
 
Ak ze zařízení odstraníte uživatele, natrvalo vymažete jeho prostor se všemi aplikacemi a daty. Uživatel již nebude dostupný v 
seznamu uživatelů. 
Pokud ze zařízení odstraníte návštěvníka, natrvalo vymažete je prostor se všemi aplikacemi a daty. Návštěvník bude v zařízení 
nadále dostupný. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Uživatelé. 
3. Proveďte jednu z následujících akcií: 

• Vedle uživatele, kterého chcete odstranit, klepněte na  > Odstranit uživatele> Odstranit. 
• Klepněte na Návštěvník. Pokud je to nutné, klepněte na Ano, Pokračovat. Potáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát 

dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. klepněte na  > Uživatelé> Odstranit návštěvníka> Odstranit. 
Návštěvník nebo uživatel může odstranit aplikace a údaje z jeho prostoru na vašem zařízení. Návštěvník může klepnout na  > 
Vymazat návštěvníka z tohoto zařízení. Uživatel může klepnout na > Vymazat <jméno uživatele> z tohoto zařízení. 
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Záloha a resetování 
 

O zálohování dat 
 
Každá z metod zálohování dat zálohuje rozdílné typy dat. Zvažte použití kombinace těchto metod zálohování dat. 
Metoda zálohování Popis 
Android™ BackUp Service S Android ™ Backup Service můžete zálohovat data na váš Google ™ účet. 

Pokud neočekávaně musíte vyměnit zařízení (např. V důsledku poškození, 
ztráty nebo krádeže), vaše údaje můžete obnovit z Android ™ zařízení. 
Na Google ™ účet můžete zálohovat následující údaje: 

• Nastavení Google ™ kalendáři 
• Sítě Wi-Fi a hesla 
• Pozadí domovské obrazovky 
• Nastavení Gmail ™ 
• Aplikace nainstalované na Google Play ™ 
• Nastavení Displeje 
• Nastavení jazyku a vstupu 
• Nastavení data a času 
• Nastavení a údaje aplikací třetích stran (záleží na aplikací) 

Přenos souborů do počítače Vaše zařízení lze připojit k počítači pomocí kabelu USB, zobrazíte vaše 
soubory ze zařízení v Průzkumníku souborů v počítači a můžete kopírovat 
soubory do počítače. Je to ruční proces. 
BlackBerry neposkytuje počítačový software pro zařízení Android ™. 

Využití služeb zálohování třetích stran Obchod Google Play ™ zahrnuje mnoho aplikací, které poskytují služby 
zálohování. BlackBerry negarantuje bezpečnost a důvěryhodnost těchto 
aplikací, proto buďte opatrní při používání aplikací třetích stran.  

 
 

Záloha a obnova dat přes Android ™ Backup Service 
 

Zapněte Android ™ Backup Service 
 
Poté, co zapnete Android Backup Service, vaše data jsou automaticky zálohována každých 24 hodin když je zařízení připojeno k 
nabíječce, síti Wi-Fi a je nečinné. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Záloha a resetování. 
3. Zapněte Zálohovat mé údaje. 

 
Poté, co zapnete Android ™ Backup Service, pokud resetujete zařízení nebo vyměníte zařazení s podporou Android ™, vaše údaje 
budou obnoveny když přidáte účet Google ™, na který jste zálohovali vaše údaje. 
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Změna účtu Google, který používáte na zálohu dat 
 
Pokud máte více než jeden Google ™ účet nebo pokud začnete používat nový Google účet, můžete změnit účet Google ™, který 
bude využíván na zálohu dat. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Záloha a resetování> Účet pro zálohování. 
3. Klepněte na účet. Pokud jste ještě nepřidali váš účet do zařízení, klepněte na Přidat účet a následujte výzvy k přidání účtu. 

Automatická obnova dat aplikací 
 
AK odinstalujete a později znovu nainstalujete aplikaci zařízení může automaticky obnovit data aplikace li aplikace Android ™ 
Backup Service. Údaje aplikace mohou být obnoveny během používání téhož Google ™ účtu na vašem zařízení. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Záloha a resetování. 
3. Zapněte Automatickou obnovu. 

 

Zkontrolujte zálohované aplikace 
 
Ne všechny aplikace používají Android ™ Backup Service pro zálohování dat. Můžete zkontrolovat, které aplikace jsou zálohovány 
v Google Drive ™. 
V aplikaci Google Drive ™, klepněte na > Nastavení> Spravovat zálohy. 
 

Odstraňte údaje zařízení s Obnovením továrních nastavení 
 
Než vyměníte zařízení nebo jej dáte pryč, měli byste vymazat vaše data. Obnova továrních nastavení je navržena tak aby vymazal 
údaje na zařízení trvale, bez možnosti jejich obnovy. Trvalo vymazány údaje zahrnují emailové účty, stažené aplikace, média 
soubory, záložky v prohlížeči a nastavení. 
Důležité: Pokud vymažete vaše údaje jiným způsobem, například zadáním zámku obrazovky 10krát nesprávně, když se zařízení 
restartuje nebude pracovat dokud znovu nezadáte osobní údaje vašeho Google ™ účtu.  
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Záloha a resetování. 
3. Klepněte na Obnova továrních nastavení> Resetovat telefon. 
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4. Pokud je to nutné, zadejte váš zámek obrazovky. 
5. Pokud budete vyzváni, klepněte na Smazat vše. 

 

Nemohu vypnout bezpečnostní režim 
 
Pokud chcete vypnout bezpečnostní režim, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí (na levé straně zařízení). Klepněte na 
Restart. 
 

Aktualizace softwaru zařízení 
 
Aktualizace softwaru zařízení na nejnovější verzi může pomoci zařízení aby bylo nadále bezpečné a aby pracovalo jako se očekává. 
Udělejte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li aktualizovat software po obdržení upozornění, vytáhněte z vrchní části obrazovky jedním prstem. Na 
upozornění o aktualizaci klepněte na Instalovat. 

• Chcete-li aktualizovat software ručně, klepněte na > O telefonu> Aktualizace> Zkontrolovat aktualizace. Pokud je 
dostupná aktualizace, klepněte na Restartovat a instalovat. 

Poznámka: Významnější aktualizace mohou zabrat více času při stahování a instalací, může se požadovat restart zařízení. Abyste 
se vyhnuli problémům při aktualizaci zařízení vždy připojte ke zdroji energie a ke spolehlivé síti Wi-Fi. 
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Zabezpečení 

 

Zámky, hesla a ochrana údajů 
 
K ochraně zařízení BlackBerry můžete používat několik typů zámků, PIN kódů a hesel. 
Pokud zařízení používáte k práci, vaše společnost může mít připravené určitě nastavení bezpečnosti. Vaše společnost může 
požadovat zadání hesla pro odemknutí zařízení nebo vám může bránit používat Smart Lock funkci. 
 

Zámek obrazovky 
 
Uzamčení obrazovky může bránit jiné osobě odemknout vaše zařízení a přístupu k vašim datům. Když nastavujete zámek 
obrazovky, nastavujete zda zámek obrazovky musí být zadán při zapnutí zařízení. 
 
Některé zabezpečovací funkce, například Smart Lock, požadují nastavení zámku obrazovky před nastavením funkce. 
 
Existuje několik druhů zámků obrazovky. Každý druh zámku poskytuje jinou úroveň uzamčení. 

• Heslo: bezpečné heslo může obsahovat písmena, čísla a znaky. Heslo je navrženo jako silný zámek obrazovky, který je 
náročně prolomit. 

• PIN: PIN musí obsahovat minimálně 4 čísla. Čím více čísel obsahuje, tím je PIN bezpečnější. 
• VZOR: Vzor je souvislá čára, která spojuje 4 a více bodů na mřížce. Pro odemknutí obrazovky zadáte váš vzor. 
• Potažení: Gesto potažení může odemknout obrazovku. 

 

Smart Lock 
 
Díky nastavením funkce SmarLock může vaše zařízení zůstat odemknuté pokud je připojeno k důvěryhodnému zařízení s podporou 
Bluetooth, NFC, když zaznamená vaši tvář nebo hlas, když držíte zařízení v ruce, v kapse nebo v tašce. Zařízení také zůstane 
odemknuté ve známém prostředí, například domů nebo práce. 
 
Funkce Smart Lock je praktický způsob jak přistupovat datům na vašem zařízení. Nicméně nepotvrzuje, že uživatel zařízení je 
majitel zařízení. 
 
Chcete-li nastavit funkci Smart Lock, nejprve musíte nastavit zámek obrazovky. 
 

Šifrování dat 
 
Jako výchozí, údaje na vašem zařízení, zahrnujíc informace o účtu, aplikacích, hudbě, obrázcích a jiných stažených souborů, jsou 
uloženy ve formátu, které mohou být přečteny pouze když zařízení dešifruje data. Pokud nastavíte zámek obrazovky a požadujete, 
že musí být zadáno pro zapnutí zařízení, heslo, PIN nebo vzor je použito pro vygenerování nového šifrovacího kódu na dešifrování 
vašich dat. 
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SIM karta: PIN 
Pro vaši SIM kartu můžete nastavit PIN, který může být prevenci před nepovoleným použitím vaší SIM karty v jiném zařízení. 
Například, pokud ztratíte SIM kartu a někdo se pokusí použít ji v jiném zařízení, SIM karta nemůže být použita dokud nebude 
zadán správný PIN. 
 

Kód k uzamčení sítě a přístupový kód 
 
Chcete-li použít SIM kartu od jiného poskytovatele služeb, například pokud cestujete a chcete použít síť místního poskytovatele, 
můžete si vyžádat přístupové kódy (kódy MEP) od aktuálního poskytovatele. Po vložení nové SIM karty zadejte přístupový kód. 
Pokud překročíte povolený počet pokusů o zadání přístupového kódu, SIM karty spojí jen tísňová volání. Pokud potřebujete 
pomoc, obraťte se na poskytovatele služeb. 
 

Účet Google ™ a ochrana před obnovou továrních nastavení 
funkce Ochrany pro obnovou továrních nastavení využívá informace účtu Google ™ pro ochranu vašich dat. Pokud je zařízení 
ukradené nebo ztracené, Ochrana před obnovou továrních nastavení je navržena tak aby zabránila jiné osobě nastavit zařízení pro 
nové používání, dokonce i když se tato osoba pokusí obnovit tovární nastavení zařízení. Zařízení musí využívat informace ze 
stejného účtu Google ™ jako využívala před resetováním.  
 
Pokud chcete používat Ochranu pro obnovou továrních nastavení, musíte nastavit zámek obrazovky a přidat váš účet Google ™. 
 

Nastavte nebo změňte zámek obrazovky 
 
Zámek obrazovky může zabránit náhodnému posílání zpráv nebo vytočení v kapse. Než odemknete vaše zařízení a získáte přístup 
k datům na zařízení, musíte zadat heslo, PIN, vzor nebo potáhnout po obrazovce. 
Pokud zařízení používáte v práci, nemusí být povoleno nastavení vzoru uzamčení obrazovky nebo gesta potažení. Závisí to od 
pravidel, které jsou nastaveny vaším administrátorem. 
 
Poznámka: Používání gesta potažení pro odemknutí zařízení není bezpečný způsob jak zabránit přístupu k údajům jiným osobám. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení> Zámek obrazovky. 
3. Pokud je to nutné, zadejte vaše aktuální heslo, PIN nebo vzor. 
4. Klepněte na druh zámku obrazovky, který chcete použít. 
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 

 

Nastavte možnosti zámku obrazovky 
 
Po nastavení zámku obrazovky můžete nastavit možnosti zámku obrazovky. Například, můžete nastavit jak dlouho může být 
zařízení neaktivní než se automaticky zamkne a zda má zařízení automaticky vymazat údaje zařízení pokud zadáte nesprávné heslo 
10krát po sobě. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
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2. Klepněte na  > Zabezpečení >  vedle Zámek obrazovky. 

3. Proveďte jednu z následujících akcí: 
• Pokud chcete, aby se zařízení automaticky zamklo po určité době nečinnosti, klepněte na Automaticky zamknout a 

následně klepněte na interval. 
• Pokud chcete, aby se zařízení zamklo při stisknutí tlačítka Zapnout / Vypnout zapněte Zamknout stisknutím tlačítka 

Zapnout / Vypnout. 
• Pokud chcete, aby se údaje v zařízení automaticky vymazány po neúspěšných pokusech odemknout zařízení, zapněte 

Automaticky vyčistit. 
• Pokud chcete, aby se na uzamčené obrazovce zobrazovala zpráva nebo informace o vás, klepněte na Správa uzamčené 

obrazovky. Napište informace, které mají být zobrazeny a klepněte na Uložit. 
Tip: Pokud chcete aby vaše heslo, PIN nebo vzor nebyly viditelné při odemykání obrazovky, vypněte Zabezpečení> Zobrazit heslo. 
 

Vytvořte silné heslo 
 
Silné heslo pomáhá předcházet získání přístupu k vašim datům jiným osobám. slabé heslo, například 1234 si sice snadno 
zapamatujete ale jiné osoby ho mohou snadno uhodnout. 
Chcete-li vytvořit silné heslo, vyhněte se heslům s následujícími charakteristikami (v pořadí podle důležitosti): 
 

Vyhněte se Příklad 

Běžné hesla heslo 

Slova ze slovníku čtvrtletí 

Kombinování slov ze slovníku LehkýGraf 

Jména a adresy Cecilia 

Přidávání číslic na konec slova heslo123 

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

Co udělat Příklad 

Použijte tolik znaků, kolik si dokážete 
zapamatovat - 

Kombinujte různé jazyky Fruit zelenina 
Namísto: Ovoce zelenina 

Míchejte druhy znaků Groβere3 stre4gth 

Použijte začáteční písmena slov ve větě. Rhlsclp 
Namísto: rychlá hnědá liška skočila přes líného psa 

Kombinujte špatně napsaná slova LahkzGrap 
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O funkci Smart Lock 
 
Odemknutí zařízení je jednodušší díky funkci Smart Lock. Vaše zařízení může zůstat odemknuté v následujících případech: 

• Pokud je zařízení připojeno k důvěryhodnému zařízení s podporou Bluetooth nebo NFC. 
• Pokud je zařízení na známém místě, například domů, práce. 
• Pokud zařízení zaznamená vaši tvář nebo hlas. 
• Pokud držíte zařízení v ruce nebo je uloženo v kapse či tašce. 

 
Funkce Smart Lock nedokáže rozpoznat kdo zařízení používá když je odemčené a připojené k důvěryhodnému zařízení, na 
důvěryhodném místě nebo pokud je podáváno mezi lidmi zatímco je zapnuto rozpoznávání osoby. také je možná, že osoba, která 
se na vás podobá dokáže odemknout zařízení pokud je zapnuta funkce rozpoznávání obličeje.  
 
Pokud využíváte zařízení v práci, funkce Smart Lock může být zakázána pravidly, které nastavil váš administrátor. 
 

Nastavte odemykání zařízení funkcí Smart Lock 
 
Ujistěte se, že máte nastaven zámek obrazovky. V závislosti na druhou Smart Lock zámku, který nastavíte, bude možná nutné 
zapnout nebo nastavit jiné funkce na vašem zařízení, například Bluetooth technologii, NFC, Google Mapy ™, '' OK Google ™ '' 
hlasové rozpoznávání nebo bezdrátové síťové připojení. 
 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení> Smart Lock. 
3. Vložte vaše heslo, PIN nebo vzor a klepněte na Další. 
4. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Pokud chcete, aby vaše zařízení zůstalo odemčené když je připojeno k zařízení s podporou technologie Bluetooth, NFC 
nebo k NFC značce, klepněte na Důvěryhodné zařízení. 

• Pokud chcete, aby zařízení zůstalo odemčené když rozpozná známé místo jako domov, práce a jiné, klepněte na 
Důvěryhodné místa. 

• Pokud chcete, aby se zařízení odemklo když rozpozná vaši tvář, klepněte na Důvěryhodná tvář. 
• Pokud chcete, aby se zařízení odemklo když řeknete '' OK Google ™ '', klepněte na Důvěryhodný hlas. Pokud je to nutné, 

zapněte přepínač Z aplikace Google. Zapněte přepínač Z jakékoliv obrazovky. Pokud je to nutné nastavte funkci '' OK 
Google ™ '' hlasového rozpoznávání a následně klepněte na Důvěryhodný hlas. 

• Pokud chcete, aby zařízení zůstalo odemčené během přenášení v ruce, v kapse či tašce, klepněte na On-body 
rozpoznání, a následně zapněte přepínač. 

5. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 

 

Vypněte Smart Lock 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení> Smart Lock. 
3. Vložte vaše heslo, PIN nebo vzor a klepněte na Další. 
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4. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Klepněte na důvěryhodné zařízení, klepněte na zařízení a potom klepněte na Odebrat zařízení. 
• Klepněte na Důvěryhodné místa, klepněte na polohu a následně na Vypnout tuto lokaci. 
• Klepněte na Důvěryhodná tvar. Klepněte na Odstranit důvěryhodnou tvář a následně na Odstranit. 
• Klepněte na Důvěryhodný hlas a vypněte přepínač Důvěryhodný hlas. 
• Klepněte na on-body rozpoznávání a následně vypněte přepínač. 

5. Pokud jste vypnuli všechny vaše nastavení funkce Smart Lock, měli byste vypnout i Smart Lock trust agent. 
• Vraťte se do nastavení a klepněte na trust agent 
• Vypněte přepínač Smart Lock (Google). 

 

Ochraňte vaši SIM kartu kódem PIN 
 
Můžete použít kód PIN SIM karty abyste předešli neoprávněnému použití SIM karty v jiném zařízení. Například, Pokud ztratíte SIM 
kartu a někdo se pokusí použít ji v jiném zařízení, SIM karta nemůže být použita dokud nebude zadán správný kód PIN. Po 
nastavení kódu PIN pro vaši SIM kartu, musíte zadat PIN na uzamčené obrazovce abyste mohli zařízení používat. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení > Zámek SIM karty. 
3. Zapněte přepínač Zámek SIM karty. 
4. Napište PIN a klepněte na OK. 

 
Chcete-li odstranit kód PIN z vaší SIM karty, vypněte přepínač Zámek SIM karty. Zadejte PIN vaší SIM karty a klepněte na tlačítko 
OK.  

 

Změna PIN vaší SIM karty 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení > Zámek SIM karty. 
3. Klepněte na Změnit PIN SIM karty. 
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 

 

O Čipových kartách 
 
Čipové karty ukládají Ocenění a Osobní klíč. Z čipových karet můžete importovat certifikáty do vašeho zařízení pomocí externí 
čtečky microSD čipových karet. Pro operace s Osobním klíčem, například podepisování a dešifrování, se využívá čipová karta. Pro 
operace s Veřejným klíčem, například ověření a šifrování, se používají veřejné certifikáty na vašem zařízení. 
 
Certifikáty čipových karet můžete využívat s aplikacemi třetích stran s podporou čipové karty. Tyto certifikát můžete využívat i na 
odesílání S / MIME - chráněná správa. 
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Uložených si heslo čipové karty do zařízení 
 
Můžete nastavit aby vaše zařízení trvale uložilo heslo čipové karty, takže nemusíte často zadávat heslo. Chcete-li odstranit heslo z 
rychlé vyrovnávací paměti (cache) zařízení, zařízení zamkněte. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení > Čipová karta. 
3. Zapněte PIN caching. 

 

Nastavte nebo změňte PIN vaší čtečky čipových karet 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení > Čipová karta. 
3. Klepněte na čtečku čipových karet. 
4. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Klepněte na Nastavit PIN. 
• Klepněte na Změnit PIN. 

5. Postupujte podle instrukcí na obrazovce. 
 

Odstraňování problémů: Zámky, hesla a ochrana údajů 
 
Zapomněl jsem heslo, PIN 
 
Z bezpečnostních důvodů, jediný způsob jak restartovat zámek obrazovky bez hesla, PIN nebo vzoru je vymazat všechny údaje a 
znovu nastavit zařízení. 
Toto můžete obvykle udělat poté, co zadáte vaše heslo, PIN, vzor 10krát po sobě nesprávně. Nebo, pokud máte Aplikaci 
vzdáleného ovládání zařízení nainstalovanou ve vašem zařízení, například Android ™ Device Manager. Můžete se přihlásit na web 
a vymazat údaje ve vašem zařízení. 
Pokud přidáte do zařízení účet Google ™, ochrana obnovy továrních nastavení je zapnutá. Chcete-li znovu nastavit vaše zařízení, 
musíte přidat stejný účet Google ™. Pokud nepoužíváte stejný účet Google ™, nemůžete dokončit nastavovací proces. 
 
Smart Lock neodemkne mé zařízení jako měl 
 
Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Pokud se zařízení neodemkli po naskenování vašeho obličeje, zkuste upravit obrázek, který Smart Lock využívá. klepněte 
na  > Zabezpečení> Smart Lock> Důvěryhodná tvář> Zlepšit porovnávání obličeje. 

• Upravte vzdálenost mezi vaším BlackBerry zařízením a důvěryhodným zařízením s podporou Bluetooth. Vzdálenost 
Bluetooth se může lišit v závislosti na modelu BlackBerry zařízení a zařízení s podporou Bluetooth. 
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• Pokud vaše zařízení zůstává odemčeno blízko důvěryhodného místa a ne když jste na důvěryhodném místě, zkuste 

zlepšit přesnost důvěryhodného místa. Vymažte důvěryhodné místo. klepněte na  > Poloha> Režim. Klepněte na 
Vysoká přesnost nebo Spořič baterie, následné znovu přidejte důvěryhodné místo.  
 

• Možná bude nutné odemknout zařízení vašim zámkem obrazovky když se poprvé připojíte k důvěryhodnému zařízení 
nebo přijedete na důvěryhodné místo. 
 

Vyhledání a ochrana ztraceného zařízení 
 

Co dělat když je zařízení odcizeno nebo se ztratí 
Pokud máte aplikaci vzdáleného ovládání, například Android ™ Device Manager, nastavte zařízení naleznete web aplikace 
vzdáleného ovládání a přihlaste se. V závislosti na vaší aplikace vzdáleného ovládání, můžete dělat následující: 
• Zamknout zařízení. 
• Můžete rozzvoniť zařízení. 
• Přidat telefonní číslo nebo zprávu na domovskou obrazovku vašeho zařízení. 
• Zjistit přibližnou polohu zařízení. 
• Smazat údaje z vašeho zařízení. 

Pokud vaše zařízení není připojeno k bezdrátové síti nebo jsou datové služby vypnuté, stále byste se měli snažit zamknout zařízení 
nebo vymazat údaje. Další krát, když se zařízení připojí k z bezdrátové síti nebo se zapnou datové služby, zařízení se zamkne nebo 
vymaže všechny údaje. 
 
Pokud nemáte v zařízení nainstalovanou aplikaci vzdáleného ovládání, oznamte ztrátu nebo odcizení zařízení poskytovateli 
bezdrátových služeb nebo administrátorovi. Poskytovatel služeb může na dálku zamknout vaše zařízení a vymazat vaše data. 
Pokud využíváte zařízení pro práci, váš administrátor může také zamknout zařízení nebo vymazat údaje. 
 
Pokud předpokládáte, že vaše zařízení bylo odcizeno a lokalizovali jste jeho polohu, kontaktujte místní orgány donucovací aby 
získali vaše zařízení. Nepokoušejte se zařízení získat samy.  
 

Nastavte administrátora zařízení 
 
Jako výchozí, aplikace Android ™ Device Manager je nastavena jako administrátor zařízení. Pokud stáhnete aplikaci vzdáleného 
ovládání od třetích stran abyste našli zařízení nebo ochránili vaše údaje, nutné nastavit aplikaci jako administrátora zařízení. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení> Administrátor zařízení. 
3. Klepněte na aplikaci. 
4. Klepněte na Aktivovat tohoto administrátora zařízení. 
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O Android ™ Device Manager 
 
Android ™ Device Manager zahrnuje funkce navržené pro pomoc s hledáním zařízení a ochranou vašich dat pokud bylo vaše 
zařízení ztracené nebo odcizené. 
 
Na stránce Android Device Manager, můžete najít přibližnou polohu zařízení na mapě, můžete jej rozzvoniť, nastavit heslo abyste 
ho uzamkli nebo nastavit zprávu na uzamčenou obrazovku, vymazat všechny údaje. Pokud je zařízení vypnuto, nemá platnou SIM 
kartu nebo není připojeno k bezdrátové síti, Android ™ Device Manager splní zadané požadavky jakmile se zařízení zapne nebo 
připojí k bezdrátové síti. 
 
Aplikace Android ™ Device Manager je předinstalovaná na vašem zařízení. Pokud někdo koho znáte ztratí zařízení s podporou 
Android ™, může se přihlásit přes vaši aplikaci a pokusit se najít ztracené zařízení. 
 
Pokud se o nastavení a používání aplikace Android ™ Device Search chcete naučit více, navštivte support.google.com a vyhledejte 
Android ™ Device Manager. 
 

Změňte nastavení pro Android ™ Device Manager 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Google> Zabezpečení. 
3. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li lokalizovat vaše ztracené nebo odcizené zařízení Zapněte přepínač Dálkově lokalizovat toto zařízení. 
• Chcete-li zamknout ztracené nebo odcizené zařízení, zda z něj vymazat údaje zapněte přepínač Povolit vzdálené 

zamknutí a vymazání. 
 

Nastavení zabezpečení 
 

O oprávněních aplikací 
 
Pokud stáhnete aplikaci navrženou pro Android ™ 6.0 nebo novější verzi, můžete ji nainstalovat bez akceptování jakýchkoliv 
požadovaných oprávnění. Při používání aplikace budete vyzváni pro oprávnění aplikace přistupovat k určeným datům nebo 
funkcím zařízení předtím než dokončí akci. Například, pokud BlackBerry Hub požaduje přístup ke kontaktům, požadavek oprávnění 
můžete přijmout nebo odmítnout. 
 
Oprávnění můžete vypnout nebo zapnout kdykoliv, ale některé funkce aplikace pak nemusí být dostupné. V některých případech 
vypnutí povolení může bránit aplikací pracovat správně. Například, pokud vypnete přístup k mikrofonu pro BlackBerry Klávesnici, 
funkce diktování nebude dostupná. Pokud vypnete přístup k fotoaparátu pro BlackBerry Fotoaparát, aplikace nebude pracovat 
vůbec.  
 
Pokud stáhnete aplikaci navrženou pro dřívější verzi Android ™ OS, musíte akceptovat všechny oprávnění předtím než můžete 
aplikaci úspěšně nainstalovat. Pokud aplikaci nainstalujete a rozhodnete se, že nechcete aby aplikace měla přístup k právům, 
vypnutí povolení zastaví správné pracování aplikace. Pokud nechcete aby aplikace měla přístup k právům, aplikaci byste měli 
odinstalovat. 
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Změna oprávnění aplikací 
  
Můžete vypnout nebo zapnout oprávnění pokud chcete kontrolovat funkce nebo osobní údaje, ke kterým má aplikace nebo OS 
Android ™ přístup. Pokud vypnete oprávnění aplikací, některé z nich nemusí dále pracovat správně nebo některé funkce aplikace 
nemusí být dostupné.  
 
Pokud využíváte zařízení pro práci, váš administrátor může kontrolovat, které oprávnění můžete měnit.  
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Aplikace. 
3. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li zobrazit oprávnění aplikace, klepněte na aplikaci. 
• Chcete-li zobrazit oprávnění aplikace nebo služby Android ™ OS, klepněte na  > Zobrazit systém a následně klepněte na 

aplikaci nebo službu. 
4. Klepněte na Oprávnění. 
5. Zapněte nebo vypněte přepínáš oprávnění. 
6. Pokud je to nutné klepněte na Zakázat i tak. 

 
Chcete-li zobrazit seznam aplikací a systémových služeb, které mají přístup ke specifickým oprávněním, z obrazovky Aplikací 
klepněte na  > Oprávnění aplikací a následně na oprávnění. 
 

Stahování aplikací z jiného zdroje než Google Play ™ 
 

Google Play ™ je výchozí zdroj pro stahování Android ™ aplikací do zařízení. 
Zařízení lze nastavit aby povolilo stahování aplikací z jiných webových stránek a zdrojů. pokud chcete stahovat aplikace z jiného 
zdroje, měli byste nastavit aby zařízení skenovali škodlivou činnost aplikací. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení. 
3. Zapněte přepínač Neznámé zdroje. 
4. Klepněte na OK. 
 
 

Skenování zařízení - škodlivá činnost 
 
Můžete nastavit aby vaše zařízení pravidelně skenovali škodlivou činnost. Vaše zařízení vás bude varovat o potenciálně škodlivé 
činnosti aplikací. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Google > Zabezpečení. 
3. Zapněte přepínač Skenovat bezpečnostní hrozby zařízení. 
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O připínání obrazovky 
 

Připínání obrazovky umožňuje připnout jednu aplikaci do popředí zařízení. Tato funkce blokuje tlačítka  a  na vašem zařízení, 
takže jediný způsob jak zavřít připnutou aplikaci je zrušení připnutí obrazovky. Připnutí obrazovky můžete nastavit tak, že musíte 
zadat zámek obrazovky, aby si zrušily připnutí obrazovky. 

 
Díky připnutí obrazovky můžete půjčit vaše zařízení jiné osobě, například hrát se hru nebo dívat video, bez obav, že by tato osoba 
mohla vypnout aplikaci a mít přístup k vaším údajům. 

 

Zapnutí připnutí obrazovky 
 

1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení> Připnutí obrazovky. 
3. Zapněte přepínač. 
4. Chcete-li zrušit připnutí obrazovky bez zadávání zámku obrazovky, zapněte možnost vyptávat heslo / PIN / vzor před 

odepnutím obrazovky.  
Chcete-li vypnout funkci připnutí obrazovky, vypněte přepínač. 
 

Připněte obrazovku 
 
ujistěte se, že jste zapnuli funkci připínání obrazovky 
1. Otevřete aplikaci nebo obrazovku, kterou chcete připnout. 
2. Klepněte na . 
3. V aplikaci nebo na obrazovce, kterou chcete připnout, klepněte na . 

 
Pro odepnutí obrazovky, stiskněte a podržte . Pokud je to nutné, zadejte zámek obrazovky. 
 

Instalace certifikátu 
 
Některé síti Wi-Fi a VPN požadují certifikát zabezpečení aby se zařízení mohlo připojit k síti. Chcete-li pomoci identifikaci zařízení, 
můžete nainstalovat certifikát. Při instalaci certifikát klienta, certifikát certifikované autority (CA) je obvykle nainstalován také. 
1. Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. 
2. Zkopírujte certifikát nebo keystore do základní interní paměti zařízení, na vaši paměťovou kartu nebo na účet Google ™. 
3. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
4. Klepněte na  > Google> Zabezpečení> Instalovat z úložiště. 
5. Najděte a klepněte na certifikát nebo keystore, který chcete instalovat. 
6. Pokud je to nutné, zadejte heslo certifikátu nebo keystore-u a následně klepněte na OK. 
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7. Zadejte název pro identifikaci certifikátu nebo keystore-u. 
8. V rozevíracím okně Používání pověření klepněte na možnost. 
9. Klepněte na OK. 
 

Odstraňte nebo vypněte certifikát 
 
Pokud odstraníte nainstalovaný certifikát, tento bude vymazán ze zařízení. Pokud budete certifikát znovu potřebovat, musíte jej 
znovu nainstalovat. Pokud vypnete systémový certifikát, znovu jej můžete zapnout. 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení> Důvěryhodné pověření. 
3. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li zobrazit seznam nainstalovaných certifikátů, klepněte na kartu Uživatel. 
• Chcete-li zobrazit seznam systémových certifikátů, klepněte na kartu Systém. 

4. Klepněte na certifikát. 
5. Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Chcete-li odstranit nainstalovaný certifikát, klepněte na Odstranit. 
• Chcete-li systémový certifikát, klepněte na Zakázat. 

 
Chcete-li zapnout certifikát, který jste vypnuli, na kartě Systém klepněte na certifikát. Ve spodní části informací o certifikátu 
klepněte na Povolit. 
 

Vypněte přístup k informacím o používání pro aplikace 
 
Některé aplikace a služby sledují aktivní aplikace zařízení. Pokud vypnete přístup k těmto informacím, některé aplikace nemusí 
pracovat správně. 
 
1. Vytáhněte z vrchní části obrazovky jedenkrát dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem. 
2. Klepněte na  > Zabezpečení> Aplikace s přístupem k používání. 
3. Klepněte na aplikaci a následně vypněte přepínač Povolení přístupu k používání. 

 

Zlepšení nastavení zabezpečení využitím DTEK 
 
aplikace DTEK by BlackBerry je navržena aby pomáhala sledovat a kontrolovat úroveň zabezpečení vašeho BlackBerry zařízení. 
DTEK je předinstalován ve vašem zařízení a aktualizace jsou dostupné v obchodě Google Play ™. 
 

Hodnocení nastavení zabezpečení zařízení 
 
DTEK hodnotí jako jsou nastaveny zabezpečovací funkce vašeho zařízení, včetně zámku obrazovky, ochrany před obnovením 
továrních nastavení a vzdáleného ovládání. 
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DTEK přiřadí k zařízení celkové hodnocení zabezpečení spolu s hodnocením pro každou ze zabezpečovacích služeb, které 
monitoruje. Pokud zabezpečovací funkce obdrží slabé nebo průměrné hodnocení, DTEK doporučí jak můžete zlepšit nastavení 
zabezpečení, pro dosažení lepšího hodnocení. 

 

Sledujte jak aplikace využívají přístup k údajům 
 
DTEK umožňuje zobrazovat a kontrolovat, které aplikace třetích stran využívají funkce vašeho zařízení pro přístup k datům. DTEK 
nesleduje předinstalované aplikace a aplikace, které do vašeho zařízení mohl administrátor přidat, pokud využíváte zařízení pro 
práci. 
 
DTEK sleduje aplikace které: 

• Využívají kameru - fotí a nahrávají video. 
• Čtou, vytvářejí, upravují a vymazávají kontakty. 
• Mají přístup k poloze vašeho zařízení. 
• Posílají textové zprávy (SMS a MMS) z vašeho zařízení. 
• Zapínají a vypínají mikrofon. 
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Právní upozornění 
 
Ochranné známky, BLACKBERRY, EMBLEM Design a související ochranné známky jsou majetkem BlackBerry Limited a na základě 
licence jsou používány společností TCL Communication Ltd. 
 
Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG. Call2Recycle je ochranná známka Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless 
Association je ochranná známka asociace CTIE - The Wireless Association. GSM je ochranná známka Asociace GSM MOU. IEEE Std 
1725, IEEE 802.11b, 802.11g a 802.11n jsou ochrannými známkami společnosti Institute of Electrical and Electronics Engineering, 
Inc. Wi-Fi je ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. 
Tato dokumentace včetně všech dokumentů zahrnutých v této příručce z důvodu reference, například dokumentace poskytnutá 
nebo přístupná na webstránce výrobce, je poskytnuta ,, tak jak je '' a bez jakékoliv podmínky, potvrzení, garance, ujištění, záruky 
nebo odpovědnosti jakéhokoliv druhu společností BlackBerry Limited a jejích přidružených společností, výslovně odmítají 
odpovědnost v maximálním rozsahu povoleným příslušným zákonem ve vaší jurisdikci. 
 


