Uživatelský manuál - CZ
Děkujeme Vám, za zakoupení telefonu Accent NEON a přejeme Vám s ním mnoho
hezkých zážitků.

Telefon používejte jen pro volání a další práci k němu určenou (emaily, sms, focení,
přehrávání filmů, hudby a podobně).
Nevolejte za jízdy v autě, na kole nebo jiném dopravním prostředku, který řídíte.
Nevhazujte baterii do ohně nebo je jakoliv mechanicky nebo jinak nepoškozujte.
Telefon a baterii chraňte před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami nad 40°C,
vodou a vlhkostí a mrazem pod -5°C.
Telefon nabíjejte přiloženou nebo schválenou USB nabíječkou a kabelem. Necertifikované
nabíječky nebo USB kabely mohou zařízení poškodit.
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Pro likvidaci jakékoliv části telefonu nebo obalu využijte sběrných recyklačních míst.
Telefon nikdy sami neopravujte, ale v případě závady předejte telefon do autorizovaného
servisu. Telefon a displej není odolný proti pádu. Telefon je elektronické zařízení a
vyžaduje znalosti ovládání takového zařízení. Povrch telefonu nečistěte chemikáliemi, ale
jen vlhkým hadříkem.

Pro správné fungování telefonu nastavte datum a čas. Toto nastavení se objeví ihned při
prvním spuštění telefonu. Pokud tomu tak není přes ikonu menu

jděte do nastavení

a zde vyhledejte položku Datum a čas.

Telefon pracuje s operačním systémem Andriod 6.0. pro plnou funci a upgrade apliací a
stahování nových aplikací si prosím založte Google účet, který si zřídíte zdarma. Jděte do
nastavení

a zde vyhledejte položku Učty zde přes položku Přidat účet si ho vytvořte.

Pokud již účet máte, použijte stávající.
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ZAHÁJENÍ VOLÁNÍ
Pod zadním krytem se nachází tři sloty. První a druhý z prava slouží pro vložení sim karty
a třetí pro vložení micro SD paměťové karty do velikosti 32GB. SIM karty a paměťovou
kartu vkládajte vždy při vypnutém telefonu. Po vložení SIM karty a paměťové karty (není
podmínkou), vložte baterii a telefon zakyjte krytem. Zapněte telefon a zadete PIN (mate-li
ho nastaven). Telefon je připraven pro volání.

VOLÁNÍ, SMS A SEZNAM ČÍSEL
Stiknutím tlačítka

se otevře číselník a můžete volit telefonní číslo. Pokud potřebujete

volat ze seznamu jděte do menu a vyhledejte položku Kontakty. Zde by se Vám měly
zobrazit Vaše kontakty.
Hovor přijmete nebo odmítněte klinutím a tažením na ikonu sluchátka

při vyzvánění.

Tahem doprava hovor přijmete, tahem doleva hovor odmítnete. Tahem nahoru odmítnete
hovor textovou zprávou. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka
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.

SMS posílte přes klikntí na ikonu
seznamu, napíšte text a ikonou

a volbu ikonu tužky. Vyberete příjemce z telefonního
odešlete.

TLAČÍTKA
Na pravé straně se nachází tlačítko hlasitosti (větší tlačítko) a zapnutí a vypnutí (menší)
tlačítko. Pro vypnutí a zapnutí nebo resetování držte menší tlačítko po dobu cca 5 sekund.
Pro změnu hlasitosti stlačte horní nebo dolní část většího tlačítka. Při volání tímto
tlačítkem ovládáte hlasitost reproduktoru telefonu.

KONEKTORY
Na dolní straně telefonu se nachází USB konektor pro USB kabel, kterým lze nabíjet
telefon nebo přenášet soubory mezi telefonem a počítačem. Na horní straně telefonu se
nachází otvor pro 3,5mm audio jack sluchátek. Konektory udržujte v čistotě a kabely USB
nabíječky a sluchátek zasunute kolmo k otvorům zařízení.
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DISPLEJ
Telefon má dotykový displej, V dolní části se nacházení tři základní tlačítka. Vlevo je
čtvereček, kterým vyvoláte zapnuté aplikace, mezi kterými se můžete pohybovat nebo je
tahem do boku vypnout. Uprostřed je kolečko, kterým se vracíte na domácí obrazovku
telefonu. V pravu je trojúhelníček, kterým se vrací te o jeden krok zpět.
Do hlavního menu se dostanete přes ikonu

zde můžete otevírat jednotlivé aplikace a

nebo jejím podržením je umístit na hlavní obrazovku.

FOTOAPARÁT
Telefon je vybaven předním kamereou 8MP a zadní 16MP. Kameru spustíte přes ikonu
K vytvoření fotografie stiskněte
kamery stiskněte

pro nahrávání videa stiskněte

Pro změnu selfie

Nastavení fotoaparátu prověďte klinutímn na ikonu

. Fotografie

se automaticky ukládají do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Volbu ukládání
vyberte přes
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na položku Uložiště. Fotografie si můžete prohlédnout ihned po vyfocení

nebo v galerii. Fotku můžete zvětšovat nebo zmenšovat pohybem dvou prstů položených
na displeji, které k sobě přibližujete nebo oddalujete. Fotografii můžete odeslat přes
tlačítko

, při prohlížení ve fotogalerii, kde vyberete Bluetooth, MMS, email a další

aplikace.

OTISK PRSTU
Telefon je vybaven funkcí otisk prstu. Díky této funci zabezpečíte svůj telefon nebo
jednotlivé aplikce před cizí osobou. Senzor otisku prstu je na zadní straně telefonu pod
čočkou fotoaparátu. K nastavení provedete přes ikonu

a položku Otisk prstu. Dále se

řiďte pokyny průvodce.

WIFI A BLUETOOTH
Pro využívání jedné nebo druhé funce je potřeba tuto možnost aktivovat v nastavení
a zde kliknout na textovou položku Wi-Fi nebo Bluetooth. Připojení WiFi a Bluetooth
chraňte vždy heslem. Připojením na veřejné wifi sítě můžete poskytnou data třetím
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osobám.

PARAMETRY TELEFONU
FDD LTE Band1//3/7/20, WCDMA 900/2100Mhz, GSM
Frekvence
850/900/1800/1900Mhz
Displej

5" IPS (1280*720) ON-CELL

Procesor

MTK6737, Quad-Core 4 Cortex-A53 1,3GHz

Paměť

2GB/16GB + smicroSD slot do velikosti karty 32GB

Kamera

Přední 8MP / Zadní 16MP + blesk

Baterie

2300mAh

Rozměr / hmotnost

137*66*8,9cm / 176g

Bluetooth / WiFi

BT4.0 / IEEE 802.11 b/g/n
audio encode-AMR audio decode-MP3-

Audio / video přehrávač
AMR,AAC,MIDI,WAV,WMA / mp4, 3gp, AVI, MWV
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Ostatní funkce

Android 6.0, GPS, sensor blízkosti světla,

Záření

SAR indicator 1.0w/kg

ZÁRUČNÍ LIST

Model telefonu:

NEON

IMEI telefonu:

………………………………………

Datum prodeje:

………………………………………

Datum opravy 1:

………………………………………

Datum opravy 2:

………………………………………

Datum opravy 3:

………………………………………

Datum opravy 4:

………………………………………
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Servisní listy k opravám uschovejte. Reklamace se řídí Záručními podmínkami společnosti
phonelevel.eu GSM s.r.o. na www.accent-mobile.cz.
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