Praktické rady pro váš
smartphone Samsung

Baterie
Kontrolní body, když je výdrž baterie krátká
Kontrolní body, když baterii nelze nabít
Čtyři obvyklé mylné představy
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Kontrolní body, když je výdrž baterie krátká

Nejste v oblasti nekvalitního p¬íjmu?

Nemáte spuštno souasn
p¬íliš mnoho aplikací?
Myslíte si, že je
vaše zařízení
v režimu spánku,
ale na pozadí je
spuštěna aplikace,
která spotřebovává
energii

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

Vypnte nepot¬ebné funkce

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

Úsporný režim a nastavení jasu displeje

Aktiv
ní ap
likace
Úsp

V YP
.

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

Více informací získáte na webové stránce: www.samsung.com

Není t¬eba vymnit baterii?
Vyměňte
baterii

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

Zkontrolujte nastavení, jak asto vaše
za¬ízení provádí synchronizaci dat
Nastavte frekvenci
synchronizace!
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Příručka pro smartphony Samsung
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Chcete-li snížit spotřebu baterie, povolte úsporný
režim zařízení. Nastavte také automatické nastavení
jasu displeje.

Synchronizujte
pouze data,
u nichž to je
třeba

Zkontrolujte, na jak častou frekvenci synchronizace dat
z e-mailů a sociálních sítí (SNS) je zařízení nastaveno.
Pokud synchronizujete příliš často, spotřeba baterie se
zvýší.
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Kontrolní body, když baterii nelze nabít
Ujistte se, že používáte pouze originální
baterii Samsung
Pozor –
používejte
pouze originální baterie
Samsung

Neoriginální
baterie mohou
být nestabilní

Zkontrolujte nabíjeku a nabíjecí kabel

Příručka pro smartphony Samsung

Zkontrolujte, zda nejsou na baterii
viditelná poškození

Zkontrolujte
kabel

Vnitřní
poškození

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

Zkontrolujte kontakty baterie
Baterie
i kontakty musí
být vždy čisté

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

Zkontrolujte konektor nabíjeky
(Multifunkní konektor)

Vnější viditelné znaky poškození mohou signalizovat
přítomnost vnitřních poškození.
Zkontrolujte, zda existuje nějaký příznak fyzického poškození
baterie.

Zkontrolujte p¬ípadné vyboulení baterie
Myslím, že
potřebuji
novou baterii.

Jsem
nafouklá!

Guma

Postupujte opatrně,
abyste nepoškodili
konektor nabíječky

Chybné
kontakty

Boule!
Boule!

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

Více informací získáte na webové stránce: www.samsung.com

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

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

Je správné nechat baterii zcela vybít, než ji znovu nabijete?
Před opětovným
nabitím se
musím úplně
vybít

baterie
s olověnými
články

Jsem jiný typ,
před opětovným
nabitím není
nutné čekat
na úplné vybití!

Příručka pro smartphony Samsung

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

Mráz změnil
moje rozměry
i tvar!

Li-Ion
baterie,

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

Je kapacita baterie vyšší, pokud se nabíjí pomocí samostatné
nabíjecí dokovací stanice nebo nabíjecího podstavce?
Nabíjení pomocí nabíječky
přímo v telefonu nebo pomocí
samostatného nabíjecího
příslušenství pro nabíjení baterie
nemá žádný vliv na samotnou
baterii.

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

Exploduje baterie, pokud se p¬i nabíjení zah¬eje?
Když je baterie
příliš horká,
přestane
se nabíjet.
Neexploduje!

Li-Ion baterie

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

Více informací získáte na webové stránce: www.samsung.com

Díky systému řízení teploty instalovanému v zařízení se při nabíjení lithium-iontové baterie
v zařízení nabíjení automaticky zastaví, když by se baterie měla příliš ohřát. Toto opatření
napomáhá zabránit explozi baterie.
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Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením zařízení Samsung.
Další potřebné informace ohledně podpory získáte na webové stránce www.samsung.com/cz/support.
Autorská práva © 1995-2013 SAMSUNG Všechna práva vyhrazena.
Společnost Samsung Electronics Co., Ltd. nepovoluje citaci ani používání jakýchkoliv částí tohoto obsahu bez jejího souhlasu.

