Podrobný návod k použití
dalších funkcí telefonu s operačním
systémem Android™

Podrobný návod k použití
dalších funkcí telefonu s OS Android™
Tento návod doplňuje příručku „Rychlý návod k použití“, kterou jste obdrželi společně
s Vaším zařízením a popisuje jeho další funkce. Základní informace k Vašemu zařízení jsou
obsaženy ve výše uvedené příručce.
Software i hardware zařízení je průběžně inovován. Dovozce si proto vyhrazuje právo
změny návodu i jednotlivých funkcí zařízení bez předchozího upozornění.
Některé grafické prvky popisované v tomto návodu se mohou lišit oproti prvkům
zobrazeným ve Vašem zařízení.
Aktuální informace naleznete na adrese http://www.aligator.cz

Google, Google Play a Android™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
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Základy ovládání
Vaše zařízení je vybaveno dotykovými tlačítky. Jejich přesný tvar a umístění je popsáno
v příručce „Rychlý návod k použití“ přiložené k Vašemu zařízení.

Význam dotykových tlačítek (1) až (3)
Spuštěné aplikace (1)
Slouží k zobrazení nabídky položek dostupně na aktuální obrazovce či ve spuštěné
aplikaci.

Hlavní obrazovka (2)
Krátký stisk slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem lze zobrazit
seznam spuštěných aplikací.

Zpět (3)
Slouží pro návrat o jednu úroveň zpět. (přechod na předchozí obrazovku, uzavření
nabídek, dialogových oken na obrazovce, atd.)
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Ovládání systému
Váš telefon se ovládá jednak pomocí výše uvedených tlačítek, ale hlavně pomocí dotykové
obrazovky. Výběr položek na obrazovce, potvrzování dialogových oken a grafických
tlačítek na obrazovce se provádí ťuknutím na ně.

Klávesnice
Pro zadávání textových informací slouží virtuální klávesnice. Ta se zobrazí ve spodní části
obrazovky, vždy když ťuknete na obrazovce do políčka, kam se zadává text. Pokud chcete
klávesnici schovat, ťukněte na tlačítko Zpět (3) a klávesnice zmizí z obrazovky. Pokud jí
chcete znova zobrazit, ťukněte opět do políčka pro zadání textu.

Jiné klávesnice
Klávesnici si můžete snadno změnit. Z obchodu Google Play™ (viz kap. Aplikace) si zdarma
můžete stáhnout alternativní klávesnice pro Váš telefon, které mají řadu doplňkových
funkcí. Můžete si tak přizpůsobit nejen vzhled klávesnice, ale používat např. slovníky pro
opravy překlepů, kontextovou pomoc při psaní, atd.
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Rychlé nastavení
Některé funkce telefonu lze velmi snadno a rychle ovládat pomocí tzv. rychlého nastavení.
1. Stáhněte prstem dolů stavový řádek v horní části obrazovky, objeví se aktuální
oznámení,
2. stáhněte prstem dolů řádek ještě jednou,
3. objeví se obrazovka rychlého ovládání,
4. ťuknutím na jednotlivé položky můžete snadno ovládat základní funkce telefonu,
jako jsou např.:









Zapnutí/vypnutí WI-FI
Zapnutí/vypnutí Bluetooth
Režim v letadle
Mobilní připojení k internetu (Datové připojení)
Přepnutí zvukového profilu
Otáčení obrazovky
Jas
Další funkce…
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Zvuky a vyzvánění
Zvukové profily
Vaše zařízení používá tzv. zvukové profily, které umožňují jednoduše přepínat nastavení
všech zvuků a upozornění. Standardně jsou k dispozici tyto profily:





Obecné – standardní profil, který si můžete přizpůsobit
Tichý režim – všechny zvuky i vibrace jsou vypnuty
Schůze – zvuky jsou ztišeny, ale vibrace jsou aktivní
Venku – Nejhlasitější vyzvánění a vibrace

Profily můžete snadno přepínat otevřením rychlého nastavení (viz kap. Rychlé nastavení),
volbou Zvukové profily.
Profil Schůze, tedy tichý režim s vibrací, lze také snadno aktivovat přidržením tlačítka pro
snížení hlasitosti. Vypnout jej můžete stiskem tlačítka zvýšení hlasitosti.
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Nastavení vyzvánění a upozornění na SMS
1. Ťukněte na ikonu Nastavení na hlavní obrazovce nebo v nabídce aplikací,
2. zvolte položku Zvuk a oznámení,
3. na řádku s profilem Obecné ťukněte na ikonu nastavení v pravé části,
4. zvolte jednotlivá nastavení – vibrace, hlasitost oznámení, vyzváněcí tón, tón
oznámení, atd.

Ťuknutím na ikonu nabídky (tři tečky) lze přidat další vlastní profil, který si také můžete
přizpůsobit.
Obdobně jako profil Obecné můžete upravovat i vlastní profil, který jste přidali pomocí
tlačítka se znaménkem +.
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Nastavení vlastní vyzváněcí melodie a oznámení
Vaše zařízení umožňuje, abyste pro vyzvánění i pro tón oznámení použili zvuk nebo
melodii dle vlastního výběru. Můžete tak pro vyzvánění použít např. Vaší oblíbenou
skladbu uloženou jako hudební soubor:
1. Pokud chcete hudební soubor použít jako vyzvánění, uložte jej do složky Ringtones do
paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (pokud na kartě složka není, vytvořte ji).
2. Pokud chcete hudební soubor použít jako tón oznámení, uložte jej obdobně do složky
Notifications do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (pokud na kartě složka
není, vytvořte ji).
3. Od této chvíle se tyto skladby budou zobrazovat v seznamu melodií pro vyzvánění,
resp. tónů oznámení.

Vlastní vyzvánění můžete také přidat zrychleným způsobem:
1.
2.
3.
4.

Otevřete aplikaci Hudba (viz kap. Hudba) a najděte skladbu, kterou chcete použít.
Přidržte prst na skladbě, dokud se neobjeví nabídka.
Zvolte Použít jako vyzváněcí tón telefonu (případně Use as slot 1/2 ringtone)
Skladba se přidá do seznamu melodií pro vyzvánění a zároveň se nastaví jako hlavní
vyzváněcí tón.
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Kontakty
Vaše kontakty můžete pohodlně spravovat, zálohovat a synchronizovat je, tak abyste je
měli vždy po ruce.

Umístění kontaktů
Kontakty lze uložit do několika úložišť:

Do paměti telefonu
Kontakty jsou uloženy pouze v paměti telefonu.

Do Vašeho účtu Google™
Kontakty jsou uloženy v paměti telefonu a automaticky se zálohují a synchronizují
s Vaším účtem Google™ (lze je pak dle potřeby použít v jakémkoli jiném zařízení, které
umožňuje synchronizaci s účtem Google™ – jiný telefon, počítač, Gmail, atd…).

Na SIM kartu
Kontakty jsou uloženy v paměti SIM karet, záznamy jsou omezeny pouze na číslo a
jméno, nelze nastavit vlastní vyzvánění a další podrobnosti. Počet kontaktů, které lze
na SIM kartu uložit, stejně jako maximální délka jména a čísla se mohou lišit
v závislosti na vlastnostech SIM karty.
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Prohlížení a hledání kontaktů
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů. Zobrazí se
seznam kontaktů.
Chcete-li seznam prohledat a najít kontakt, ťukněte na symbol lupy a zadejte hledaný text
– část jména. Jak budete psát, bude se zobrazovat seznam všech odpovídajících kontaktů.
Ťuknutím na ikonu menu zobrazíte nabídku:
1. Smazat kontakt – umožňuje mazat jeden nebo více kontaktů
2. Kontakty k zobrazení – nastavuje, zda se zobrazí kontakty ze všech úložišť nebo
zda chcete zobrazit jen některé kontakty, např. ze SIM, z účtu Google™ či
z telefonu
3. Importovat/Exportovat – umožňuje zálohovat, kopírovat, importovat kontakty –
viz odstavec zálohování kontaktů
4. Účty – nastavení synchronizace kontaktů s účtem Google™
5. Nastavení – umožňuje nastavení řazení kontaktů a další funkce zobrazení
6. Sdílet viditelné kontakty – umožňuje vybrat kontakty a odeslat/sdílet je pomocí
různých služeb (např. SMS, e-mail, Bluetooth, atd…)

Vytvoření kontaktu
1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.
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3. Zvolte, zda chcete kontakt uložit do účtu Google™ nebo pouze do paměti telefonu.
4. Zadejte požadované informace o kontaktu.
5. Pro dokončení ťukněte na Hotovo, popř. Uložit.

Úprava kontaktů
1.
2.
3.
4.
5.

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
Ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
Ťukněte na tlačítko Nabídka (1) a zvolte Upravit
Upravte údaje, které chcete změnit.
Pro dokončení ťukněte na Hotovo, popř. Uložit.

Nastavení vlastního vyzvánění u kontaktu
Pozor! Nelze u kontaktů uložených na SIM kartě!
1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
3. Ťukněte na tlačítko Nabídka (1) a zvolte Nastavit vlastní vyzvánění.
4. Zvolte melodii vyzvánění, kterou chcete použít. Chcete-li použít vlastní melodii, např.
skladbu či hudební soubor uložený na SD kartě či v telefonu, bude nejprve nutné ji
přidat do seznamu vyzvánění. Více informací najdete v kapitole Zvuk.
5. Pro dokončení ťukněte na Hotovo, popř. Uložit.
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Nastavení obrázku u kontaktu
Pozor! Nelze u kontaktů uložených na SIM kartě!
1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
3. Ťukněte na tlačítko Nabídka (1) a zvolte Upravit
4. Ťukněte na ikonu obrázku a zvolte, zda chcete vybrat fotografii z galerie nebo vyfotit
novou.
5. Pro dokončení ťukněte na Hotovo, popř. Uložit.

Odeslání kontaktu
1.
2.
3.
4.

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
Ťukněte na kontakt, který chcete odeslat.
Ťukněte na tlačítko Nabídka (1) a zvolte Sdílet.
Vyberte, jak chcete kontakt odeslat – např. jako SMS/MMS zprávu, e-mailem, přes
Bluetooth, atd..
5. Pokračujte v aplikaci, kterou jste vybrali pro odeslání.
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Zálohování kontaktů
1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Zobrazí se seznam kontaktů. Ťukněte na tlačítko Nabídka (1) a zvolte v menu
Importovat/Exportovat - nyní budete vybírat, odkud kam se kontakty zkopírují.
3. Zobrazí se obrazovka s výběrem zdroje kontaktů – můžete si vybrat, zda se kontakt
zkopírují ze SIM, z paměti telefonu, z účtu Google™ nebo z SD karty, popř. vnitřního
úložiště telefonu.
4. Dále se zobrazí obrazovka, kam se kontakty zkopírují – opět si můžete vybrat, zda na
SIM kartu, do paměti telefonu, do účtu Google™ nebo zda se vytvoří záložní soubor na
SD kartě či v úložišti telefonu.
5. Následuje obrazovka pro výběr kontaktů ke zkopírování – můžete vybrat a ťuknutím
označit jednotlivé kontakty.
Chcete-li vybrat všechny kontakty, ťukněte v horní části obrazovky na počítadlo
vybraných kontaktů – vybráno a zvolte Vybrat vše.
6. Dokončete tlačítkem OK
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TIP! Ukládáte-li kontakty do účtu Google™, budou se zálohovat automaticky do Vašeho
účtu při připojení k internetu (pokud nezakážete synchronizaci v nastavení účtu Google™).
V ostatních případech je ale dobré čas od času provést zálohu kontaktů na SD kartu.
Postupujte dle pokynů uvedených shora a jako cíl vyberte SD kartu.
Kontakty na SD kartě pak můžete snadno obnovit nebo přenést do jiného zařízení s OS
Android™. V takovém případě postupujte dle pokynů uvedených shora a jako zdroj
kontaktů zvolte SD kartu.
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Zprávy
Aplikace pro zprávy Vám umožňuje odesílat a přijímat SMS a MMS zprávy.
Zprávy se zobrazují jako tzv. konverzace, což znamená, že všechny přijaté a odeslané
zprávy mezi Vámi a jedním příjemcem jsou seskupeny dohromady a chronologicky
seřazeny.

Vytvoření zprávy SMS/MMS
1.
2.
3.
4.

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.
Otevře se okno vytváření zprávy
Ťukněte do pole v horní části okna a zadejte příjemce zprávy. Můžete zadat číslo nebo
jen část jména a automaticky se objeví seznam odpovídajících kontaktů, ze kterých si
ťuknutím můžete vybrat. Příjemců můžete zadat i více.
5. V dolní části obrazovky můžete zadat text zprávy.
6. Chcete-li přidat multimediální obsah (obrázek, zvuk, atd.), stiskněte zelené tlačítko
vedle textu zprávy a objeví se nabídka pro přidání multimédií. Přidáte-li nějaký obsah,
zpráva se automaticky převede na zprávu MMS
7. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.
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Volba SIM pro odeslání zprávy
Máte-li spuštěnu aplikaci pro zprávy a v telefonu jsou vloženy dvě SIM karty, můžete
kdykoli zvolit, která SIM se bude používat pro odesílání zpráv. Stačí prstem stáhnout lištu
na horní hraně obrazovky a objeví se nabídka. Můžete zvolit ťuknutím, zda se použije
jedna či druhá SIM karta nebo zda se telefon vždy po stisku tlačítka pro odeslání zpráv
zeptá, která SIM se má pro odeslání použít.

Čtení zpráv
1.
2.
3.
4.
5.

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
Zobrazí se seznam konverzací řazený chronologicky.
Konverzace, které obsahují nové zprávy, které jste ještě nečetli, jsou zobrazeny tučně.
Ťukněte na požadovanou konverzaci
Otevře se seznam všech zpráv v konverzaci, tak abyste viděli nejnovější zprávy.

TIP! V horní části obrazovky se objeví symbol sluchátka. Chcete-li zavolat odesilateli
zprávy, stačí tento symbol stisknout a telefon se přepne do aplikace pro telefonování
s vybraným číslem odesilatele.
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Přeposlání zprávy
1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Otevřete konverzaci dle předchozího odstavce a najděte zprávu, kterou chcete
přeposlat.
3. Přidržte na této zprávě prst, dokud se neobjeví menu a zvolte Předat dál.
4. Vytvoří se nová zpráva, která obsahuje stejný text
5. V horní části obrazovky zadejte příjemce zprávy stejným způsobem, jako když
vytváříte novou zprávu.
6. Text zprávy můžete upravit, doplnit, či přidat multimediální obsah.
7. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.

Mazání zpráv
1.
2.
3.
4.

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
Otevřete požadovanou konverzaci a najděte zprávu, kterou chcete smazat.
Přidržte na této zprávě prst, dokud se neobjeví menu a zvolte Smazat.
Objeví se okno pro potvrzení. Potvrďte stiskem tlačítka Smazat.
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Mazání celých konverzací
1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. V seznamu konverzací přidržte prst na konverzaci, kterou chcete smazat a stiskněte
tlačítko s ikonou odpadkového koše.
3. Objeví se okno pro potvrzení. Potvrďte stiskem tlačítka Smazat.

E-mail
Vaše zařízení je vybaveno aplikací pro čtení elektronické pošty, tzv. e-mail klientem.

Nastavení služby e-mail
1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Při prvním spuštění aplikace budete vyzváni k nastavení Vašeho e-mailového účtu.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce, zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo
stiskněte tlačítko Další.
4. Po té se telefon pokusí provést automatické nastavení účtu. Pokud se mu to nepodaří,
budete vyzvání k ručnímu nastavení účtu. Vyplňte postupně všechny požadované
parametry – typ účtu (POP, IMAP, Exchange), adresu serveru, typ zabezpečení atd.
Tyto informace Vám sdělí Váš poskytovatel e-mailové schránky, popř. správce sítě.
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Vytvoření nové e-mailové zprávy
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.
Otevře se okno vytváření zprávy
Ťukněte do pole Komu v horní části okna a zadejte příjemce zprávy. Při psaní se
automaticky objeví seznam uložených odpovídajících kontaktů, ze kterých si ťuknutím
můžete vybrat. Příjemců můžete zadat i více.
Ťukněte do pole Předmět a vložte předmět zprávy.
Ťukněte do pole Napsat zprávu a zadejte text zprávy.
Chcete-li přidat soubor, obrázek, atd., stiskněte tlačítko Nabídka (3) a zvolte přiložit
soubor.
Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.

Čtení, odpovídání a přeposílání zpráv
Po úspěšném nastavení e-mailového účtu je telefon připraven ke stahování a prohlížení
Vaší elektronické pošty.
1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Zobrazí se seznam zpráv ve Vaší schránce. Chcete-li aktualizovat seznam zpráv a
zkontrolovat nové zprávy, přejeďte po seznamu prstem dolů.
3. Chcete-li si přečíst zprávu, ťukněte na ní prstem, zpráva se zobrazí.
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4. Po zobrazení zprávy můžete na zprávu odpovědět stiskem tlačítka se šipkou v záhlaví
zprávy.
5. Chcete-li zprávu předat dál, stiskněte tlačítko se třemi tečkami vedle tlačítka se šipkou
a zvolte Přeposlat.
6. Do seznamu zpráv se vrátíte stiskem tlačítka Zpět (3).

Mazání / přesouvání zpráv
1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Zobrazí se seznam zpráv ve Vaší schránce.
3. Ťuknutím na obrázek vlevo u každé zprávy můžete označit zprávy, které chcete smazat
nebo přesunout.
4. Pro smazání označených zpráv stiskněte ikonu odpadkového koše v horní části
obrazovky.
5. Pro přesunutí do jiné složky stiskněte ikonu složky v horní části obrazovky.
6. Pro označení zpráv jako přečtených/nepřečtených stiskněte ikonu obálky
7. Pro další možnosti stiskněte tlačítko se třemi tečkami vpravo nahoře.
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Aplikace
Všechny instalované aplikace můžete zobrazit pomocí tlačítka ve středu spodní části
hlavní obrazovky.
V základní výbavě telefonu jsou aplikace pro telefonování, posílání SMS, e-mail, ale i řada
dalších užitečných a zábavných aplikací.
Pro systém Android™ existují tisíce aplikací, ne všechny však musí v telefonu správně
fungovat. Než nějakou aplikaci zakoupíte, vždy vyzkoušejte její bezplatnou verzi, zda
s Vaším telefonem správně funguje.

Stahování aplikací z Google Play™
Standardním způsobem jak stahovat aplikace do Vašeho zařízení je obchod Google Play™,
který obsahuje statisíce aplikací zdarma i placených. Abyste mohli stahovat aplikace
s Google Play™, je třeba, abyste měli zaregistrovaný účet Google™. Více informací najdete
v příručce přiložené k telefonu (účet si můžete založit zaregistrovat také prostřednictvím
stolního počítače připojeného k internetu – přejděte na stránku www.google.com a
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stiskněte tlačítko Přihlásit se v horní části obrazovky, dále postupujte podle pokynů pro
vytvoření nového účtu).
Pro stažení aplikací z Google Play™ postupujte následovně:
1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Obchod Play.
2. Zobrazí se nabídka obchodu Google Play™. Můžete si vybírat mezi placenými a
neplacenými aplikacemi, vyhledávat aplikace, knihy, hudbu, atd.
3. Pro stažení či zakoupení aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce

Úložiště pro aplikace
Váš telefon je vybaven vestavěným úložištěm souborů. To je dostatečné pro uložení
běžných provozních informací.
Pokud však chcete do telefonu instalovat další aplikace, hry apod., nebo využívat hudební
přehrávač či fotoaparát, je doporučeno použít paměťovou kartu, jinak může být vestavěné
úložiště zaplněno.
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Řešení potíží s aplikacemi
Častou příčinou potíží při běhu aplikace bývá nedostatek operační paměti. Aplikace
v takovém případě neběží plynule, zasekávají se nebo neběží vůbec.
Telefon je vybaven operační pamětí RAM, která se zčásti používá pro operační systém,
zbylá část je k dispozici pro aplikace.
Některé aplikace (zejména náročnější hry) vyžadují pro svůj běh velkou operační paměť.
Jednou z metod jak získat nejvíce volné paměti RAM je restartovat telefon. V takovém
případě jsou ukončeny všechny aplikace, které jste během používání telefonu spustili.
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Řešení potíží s nedostatkem místa v úložišti, paměťová karta
Nedostatek místa v úložišti je možné řešit vložením paměťové karty. Po vložení karty do
telefonu a zapnutí telefonu se objeví oznámení o vložení SD karty. Ťukněte na toto
oznámení pro zobrazení nabídky jak dále postupovat. V
Zvolte možnost „Použít jako interní úložiště“, a po té postupujte podle průvodce. Karta
bude naformátována a po dokončení ji bude možné použít pro ukládání aplikací i dalších
dat jako jsou fotky, multimédia atd.
POZOR! Všechna data uložená do té doby na paměťové kartě budou při formátování
vymazána.
Nastavení režimu SD karty je později možné změnit v menu:
NastaveníÚložiště a USBKarta SD…Formátovat jako přenosné
Karta bude naformátována do režimu přenosného disku, který můžete načíst i v jiných
zařízeních, např. ve Vašem PC. Nebude ale možné ji využít pro uložení aplikací v telefonu.
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Stahování a instalace aplikací z jiných zdrojů
Aplikace můžete také instalovat z jiných zdrojů než z Obchodu Play, např. jako soubor
s příponou apk, který nahrajete na SD kartu nebo můžete použít jiný obchod s aplikacemi.
Buďte však obezřetní a nikdy neinstalujte aplikace, o kterých nevíte, odkud pocházejí nebo
pokud si nejste absolutně jisti jejich bezpečností. Mohly by totiž obsahovat viry, či jiný
škodlivý software.
Instalaci aplikací z jiných zdrojů je třeba povolit v nastavení telefonu:
1. Stiskněte tlačítko Nabídka (1)
2. Zvolte: Nastavení ZabezpečeníNeznámé zdroje
3. Otevře se okno s potvrzením – zvolte OK
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Hudba
Váš přístroj je vybaven přehrávačem hudebních souborů.
Hudební soubory můžete uložit na paměťovou kartu nebo do paměti telefonu. Přehrávač
automaticky prohledá všechna úložiště a najde uložené skladby.
1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Hudba.
2. Zobrazí se nabídka hudby. V horní části obrazovky si můžete vybrat, jak se budou
sklady třídit. Můžete je procházet podle Interpreta, podle Alba nebo zobrazit všechny
skladby.
3. Stiskem ikony s lupou ve spodní části obrazovky můžete skladby vyhledávat.
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Fotografování
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Fotoaparátu.
Namiřte fotoaparát na snímanou scénu a prstem ťukněte na displej do místa, které chcete
zaostřit nebo chvíli počkejte, fotoaparát zaostří automaticky na střed.
Po zaostření můžete scénu vyfotit stisknutím tlačítka spouště na boku displeje. Vždy
jednou za několik sekund, pokud dojde ke změně snímané scény, fotoaparát automaticky
provede zaostření na střední část obrazu. Chcete-li zaostření urychlit nebo zaostřit jinou
část obrazu, ťukněte na požadované místo na displeji.
Pozor! Vždy nejprve proveďte nebo vyčkejte na zaostření a teprve potom stiskněte
tlačítko spouště, jinak budou snímky neostré.

Přepínání předního a zadního fotoaparátu
Stisknutím tlačítka

můžete přepínat přední a zadní fotoaparát.

Natáčení videa
Stiskem tlačítka

můžete natáčet video.
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Další informace
Další informace jak používat telefony vybavené operačním systémem Android™ najdete
na stránkách podpory Google™ zde:
https://support.google.com/nexus#topic=3415464
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Google, Google Play a Android™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
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