Praktické rady pro váš
smartphone Samsung

Užitečné
rady
Používání smartphonu s účty Google / Samsung
Co dělat, když zapomenete svůj "kód pro odemčení"
Co je "Vyhledat můj mob. telefon" (Find My Mobile)
Využití funkce "Vyhledat můj mob. telefon" (Find My Mobile)
Využití funkce Smart Switch
Aktualizace softwaru přístroje přes FOTA
Aktualizace softwaru přes PC
Informace o placených / bezplatných datových sítích
10 uživatelských tipů pro smartphone, které vám pomohou chránit vaše zařízení

Používání smartphonu s účty
Google / Samsung
Vytvo¬te si úty Google / Samsung

Příručka pro smartphony Samsung

TIP

Tipy pro používání smartphonu

Používejte originální
p¬íslušenství a díly.

Více výhod
díky členství.

Použití neoriginálního příslušenství a dílů
může mít vliv na vaše zařízení a způsobit
poruchy.
ID heslo
ID

Originální
zboží

Heslo

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

Využijte aplikace z obchodu Play Store / Samsung Apps

Vyhnte se skladování a používání ve
zneištném nebo prašném prost¬edí.

Vniknutí cizích
předmětů
může způsobit
poruchy.

Smartphony se mohou mechanicky poškodit,
nebo může nastat riziko vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem v důsledku vniknutí prachu
nebo nečistot.

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

Zálohování
přes Cloud
je OK

Zálohování
pomocí Kies
je OK.

Před 30
dny

Před 7
dny

Cítím se
v pohodě, pokud
mám zálohovaná
data

Dnes

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

Více informací získáte na webové stránce: www.samsung.com
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Co dělat, když zapomenete svůj
„kód pro odemčení“
Kód pro odemení jsem zadal nesprávn

Odblokujte za¬ízení záložním PIN kódem

Příručka pro smartphony Samsung

Odblokujte za¬ízení pomocí vašeho
útu Google

Jéjej! Kód pro
odemčení jsem
zadal pětkrát
nesprávně!

Žádný strach,
nic se neděje.
Zamčený

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

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

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

Zrušte váš kód pomocí svého účtu Google po zvolení
volby "Zapomněli jste kód?".
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Co je „Vyhledat můj mob. telefon“
(Find My Mobile)
Co je "Vyhledat m´j mob. telefon"
(Find My Mobile (FMM))?

Může
pomoci při
odblokování

Dá se
sledovat
poloha
zařízení

Nastavení dálkových ovlada´ (1)

Příručka pro smartphony Samsung

Nastavení dálkových ovlada´ (2)

Vyhledat můj
mob. telefon
(Find my
Mobile)

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

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

Zapněte funkci dálkových ovladačů.

Registrace smartphonu
Můj
smartphone
bude v bezpečí
Registrovat zařízení

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

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

Galaxy
S4

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

Galaxy
Tab

Zaregistroval
jsem si svůj
smartphone.
Jsem v pohodě.

Zaregistrujte si svůj smartphone pomocí položky
"Informace o zařízení".
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Využití funkce „Vyhledat můj mob. telefon“
(Find My Mobile)
Poloha: Vyhledat m´j mobilní telefon

Odemknout obrazovku

Příručka pro smartphony Samsung

Uzamknout m´j mobil
Zablokoval
jsem se!

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

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

Zazvonit na m´j mobil

Záznamy hovor´
Haló,
potřebujete
informace?

Prozvoňte
mi dálkově
telefon!

Telefon je
zabezpečen!

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

Odstranit data: Vymazat obsah telefonu
Mazání
Vymažu se

rie
Histvoorů
ho
Ano prosím.

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

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

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

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

Co je funkce Smart Switch?

Jak používat funkci Smart Switch (1)

Příručka pro smartphony Samsung

Jak používat funkci Smart Switch (2)

Přenos dat!
Jednoduché
~

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

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

Jak používat funkci Smart Switch (3)

Umístěte obě zařízení blízko sebe (do 50 cm).

Jak používat funkci Smart Switch (4)

Viz níže uvedené tipy:
Umístěte
telefony blízko sebe
(do 50 cm)

Zkontrolujte, zda
oba smartphony
podporují funkci Smart
Switch. Viz popis aplikace
na webu Samsung Apps

Stáhněte aplikaci
Smart Switch do obou
zařízení

Pokud máte
problém s připojením,
zkuste se přesunout
do místa s menším elektromagnetickým rušením

Spusťte aplikaci v obou smartphonech a postupujte
podle zobrazovaných pokynů.

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

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

Co je aktualizace FOTA?

Postup aktualizace FOTA (1)

Příručka pro smartphony Samsung

Postup aktualizace FOTA (2)

Aktualizace
softwaru přístroje
přes FOTA

P¬enos ~
Aktualizace

Přes Wi-Fi
připojení je
možná bezplatná
aktualizace.

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

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

Postup aktualizace FOTA (3)

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

Postup aktualizace FOTA (4)

Před použitím zkontrolujte následující
detaily!
Ujistěte se, že
máte kvalitní datové
připojení

Více než 50%
kapacity baterie

Dostatek
volné paměti

Zkontrolujte, zda je
aktuální verze softwaru
společnosti Samsung (tj.
nepokoušejte se tento
postup provést, pokud
máte "rootované" zařízení)

Potvrďte, že chcete nainstalovat aktualizaci.

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

Pro dokončení instalace restartujte smartphone.
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Aktualizace softwaru přes PC

Příručka pro smartphony Samsung

Používání aplikace Kies

Kies, spolehlivé
zálohování!

Obsah

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

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

Více informací získáte na webové stránce: www.samsung.com
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Informace o placených / bezplatných
datových sítích
Placené
datové sítě

Datové sít 3G / LTE / LTE-A

Příručka pro smartphony Samsung

Data z datových sítí 3G / LTE / LTE-A jsou zpoplatnna
Dávejte
obzvlášť pozor
při cestách
do zahraničí.
Datová
síť není
povolena

Váš síťový operátor obvykle poskytuje datové připojení prostřednictvím sítě 3G
nebo LTE nebo LTE-A. Počítejte však s ﬁnančními náklady pro využívání dat
přes mobilní sítě. Ověřte si u svého operátora, zda vám váš paušál umožňuje
stahovat data a v jakém objemu. Chcete-li zabránit tomu, aby vaše zařízení
využívalo datové připojení prostřednictvím vašeho operátora, zvolte "Nastavení"
> "Bezdrátové připojení a sítě" > "Mobilní sítě" a zakažte nastavení "Použít
datové pakety".

Bezplatné
datové sítě

Používání Wi-Fi datových sítí
Wi-Fi připojení
nabízí vysoké
přenosové rychlosti
a obvykle se
nevyžadují žádné
další poplatky.

1. Bezplatné Wi-Fi připojení můžete využít pouze v oblastech, kde je toto
připojení podporováno. Pokud poskytovatel Wi-Fi sítě neuvádí něco
jiného, má to výhodu, že je připojení bezplatné.
2. Uvědomte si, že na příjem Wi-Fi signálu může mít vliv, pokud se
přístupový bod (AP) nachází v jiné místnosti a že rychlost přenosu dat
může být ovlivněna, když stejný přístupový bod využívají i jiní uživatelé.

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

Ověřte si náklady
na datový
roaming
u vašeho
operátora

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

Sdílejte a p¬enášejte data pomocí Wi-Fi Direct nebo
Bluetooth p¬ipojení
Přenášejte
data jednoduše pomocí
Wi-Fi Direct
připojení.

Bluetooth
připojení je
OK.

Chcete-li mezi smartphony sdílet nebo přesouvat fotograﬁe nebo audio
soubory, vyberte pro sdílení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth, když máte otevřen
soubor, který chcete přesunout.
Na obou smartphonech musí být funkce Wi-Fi Direct nebo Bluetooth povolena.
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10 uživatelských tipů pro smartphone,
které vám pomohou chránit vaše zařízení
Nestahujte aplikace z neznámých
zdroj´, nebo pokud jsou podez¬elé. Mohou
poškodit vaše za¬ízení
Pardon, ale
nebudu stahovat
aplikace,
u kterých si
nejsem jistý

Nenavštvujte ned´vryhodné
webové stránky

Příručka pro smartphony Samsung

Odstrate zprávy a e-maily
z neznámých nebo pochybných adres
Neotvírejte
(nečtěte) je,
ale ihned je
odstraňte.

Podezřelý web

Př i š
zbo lo p o
ží. . . c ti v
é
Pů j
ú r o čk a s n
k
e
Bra
m ízk ý m
t
p e n ř e, d e
í z e. j m
i

Sma
zat

Nastavte heslo na vašem za¬ízení pro
omezení p¬ístupu

Zahodit

Zapnte "Bluetooth" nebo "Wi-Fi"
p¬ipojení, jen když je chcete používat

Pravidelně si
měňte vaše heslo.

Psssst
Po nastavení už
nic neunikne vaší
kontrole....

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

Zdá se, že se
někdo snaží
získat přístup
k mé paměti
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10 uživatelských tipů pro smartphone,
které vám pomohou chránit vaše zařízení
Pokud zane být chod smartphonu pomalý nebo
zamrzne, zkontrolujte, zda není nakažen
škodlivými aplikacemi nebo staženými soubory

Stažené soubory používejte pouze
po kontrole antivirovou aplikací

Příručka pro smartphony Samsung

Do PC nainstalujte antivirový program
a pravideln kontrolujte p¬ítomnost
vir´
Viry kontrolujte
po propojení

Vyléčte škodlivé
kódy antivirovou
aplikací

Kontrola
přítomnosti virů
je dokončena.

Používejte pouze aktualizace softwaru od spolenosti Samsung. Neprovádjte "root" za¬ízení
instalací neoriginálních aktualizací softwaru
(jinými než od spolenosti Samsung), ani nepoužívejte aplikace na "p¬etaktování " za¬ízení.
Velmi pravděpodobně ano!

Kontrolujte aktualizace a používejte
nejnovjší verze softwaru
a antivirových aplikací.

Příznaky
rootování

Nerootovat

Poškodí to
zařízení?

Jsem
aktualizovaný!
Aktualizace
dokončena.

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

Více informací získáte na webové stránce: www.samsung.com
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Nové funkce: Pro Galaxy Note 3 a Gear

Vaše vlastní individuální ¬ešení zabezpeení! KNOX

Příručka pro smartphony Samsung

Nová forma nošení za¬ízení! Inovace po propojení telefonu
Galaxy Note 3 s hodinkami Galaxy Gear
Volat můžete pomocí připojených hodinek
Galaxy Gear
Hovor můžete provést pomocí hodinek Galaxy Gear
propojených s telefonem Galaxy Note 3, bez potřeby
vytahovat Galaxy Note 3 z kapsy nebo tašky.

Šikovné přehrávání: Hodinky Galaxy Gear přijmou
upozornění na obsah přijatý telefonem Note 3
Čeká vás pohodlnější a praktičtější život.
Můžete prohlížet až 500 bajtů dat přijatých hodinkami Galaxy
Gear

Využijte KNOX, řešení zabezpečení, které můžete využívat na smartphonu pro dva
účely: práci a zábavu.
KNOX
1. Udržuje svá data v bezpečí díky řešení zabezpečení na bázi OS Android.
2. Smartphone lze používat dvěma způsoby po jeho rozdělení na vaše pracovní
a soukromé záležitosti.
3. Jde o nové řešení zabezpečení od společnosti Samsung, které dokáže ukládat
a uchovat vaše důležité soukromé informace v bezpečí.
KNOX je k dispozici po instalaci ve složce Apps – Samsung.

Pro rychlejší p¬enos dat použijte USB 3.0 propojení,
pokud je na vašem za¬ízení dostupné
Rozhraní USB 3.0 umožní rychlejší přenos dat
než USB 2.0.

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

Zapisovač Memographer zaznamená okamžiky,
které chcete ihned zachytit
Fotograﬁe a videa, které pořídíte hodinkami Galaxy Gear
se automaticky ukládají do telefonu Galaxy Note 3.
• Automatické ukládání je možné po synchronizaci telefonu
Galaxy Note 3.
• Ukládat lze videa v délce maximálně 15 sekund a nasnímat
a uložit maximálně 50 fotografií.

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

