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Xiaomi Redmi 6A 

Příručka uživatele

Tato příručka je určena pro MIUI9 Global International Software verze 6.9.10. Po aktualizací pro každou funkci
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Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Xiaomi!

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

     Obsah této příručky nemusí být stále aktuální!! Funkce tohoto zařízení se mohou změnit bez 
předchozího upozornění při následných aktualizacích systému. Pokud narazíte na nějaké nesrovnalosti, 
navštivte naše webové stránky, kde najdete nejnovější informace.

Začínáme
Bezpečnostní upozornění
     Během používání přístroje vždy dodržujte následující pokyny. To může snížit požár a úraz elektrickým 
proudem a riziko nehod.
Upozornění 
   - abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj v dešti nebo v blízkosti vody
   - před údržbou odpojte síťový adaptér
   - chraňte před vysokými zdroji tepla a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření
   - chraňte dobíjecí kabel , zacházejte s ním tak, aby nemohl být zlomen či poškozen, stejně tak další
     stejně tak další zařízení v jeho okolí, zvláštní pozornost věnujte konektoru dobíjení na telefonu
   - používejte pouze síťový adaptér dodaný se zařízením, používání jiného adaptéru není slučítelné s 
     s garančními podmínkami, odpojujte adaptér ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte k nabíjení zařízení

- uchovávejte telefon a jeho příslušenství mimo dosah dětí
- chraňte telefon před vlhkostí, protože by mohlo dojít k jeho poškození, nepoužívejte chemikálie

     k případnému čištění zařízení
- spotřebič smí být otevírán pouze oprávněnou osobou (servisním centrem)
- v případě zasažení kapalinou telefon okamžitě vypněte, neodstraňujte zadní kryt ani jej nevysoušejte

     na topení, v mikrovlnné troubě, fénem na vlasy atd.
- máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na servisní středisko
- nepoužívejte přístroj v extrémních teplotách (pod -10 ° C a nad + 55 ° C), můžete tím zkrátit životnost
  životnost zařízení a poškodit baterii
- neházejte, ani jinak nepoškozujte zařízení pády či nárazy, mohlo by dojít k poškození základní desky 

     přístroje
 - nechávejte opravit telefon pouze v autorizovaném servisním středisku
 - v případě delšího používání nebo nepřetržitého zatížení se může telefon zahřívat. je to standartní jev
 - vnitřní vestavěnou anténu nepoškozujte ani se nesnažte vyměnit, poškozením antény může být kapacita

     přijímače snížena a SAR záření může překročit přípustnou limitní hodnotu
- není nedoporučeno ponechávat přístroj v oblasti, kde jsou umístěny antény, může to ovlivnit účinnost 
   antény a způsobit vyšší přenosový výkon
- nepoužívejte kov v blízkosti antény, aby nedošlo k rušení jejího plášťe
- neklaďte na telefon těžké předměty, aby nedošlo k poškození jeho displeje 
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- z internetu nebo jiné sítě (při připojení k počítači) se může Vaše zařízení nakazit viry, 
  nežádoucími aplikacemi nebo jinými škodlivými programy
- stahujte a  povolujte pouze soubory a žádosti o připojení z bezpečných a ověřených  
   míst
- zálohujte si pro Vás důležité údaje, abyste předešli ztrátě dat
- toto zařízení obsahuje lithium-iont či polymerovou baterii, ta se při nesprávné 
  manipulaci může vznítit a způsobit popáleniny, proto se  baterii nikdy nepokoušejte 
  rozebírat
- nepoužívejte přístroj delší dobu s plnou hlasitostí , aby nedošlo k poškození sluchu
- nepoužívejte telefon v následujících prostředích: čerpací stanice, sklady chemikálií, 
  hořlavého plynu a výbušnin
- nepoužívejte přístroj v nemocnicích, klinikách, jednotkách intenzivní péče, by nedošlo 
  k rušení zdravotnických přístrojů
- dodržujte pokyny pro letovou bezpečnost a v letadle v případě potřeby vypněte
  zařízení
- při bouřce se nedoporučuje použití telefonu venku kvůli nebezpečí zásahu bleskem
- nepoužívejte telefon při řízení vozidla kvůli bezpečnosti Vaší i ostatních osob,    
  výzkumy prokázaly, že volání nebo psaní zpráv pří řízení zvyšuje riziko způsobení
  dopravní nehody
- pokud chcete používat telefon za jízdy, použijte headset či hands-free sadu
- ujistěte se, že ani telefon ani jeho hlasitý odposlech nebrání funkčnosti airbagu nebo 
  jiného bezpečnostního vybavení vozidla
- při čištění zařízení dbejte na to, abyste nepoužívali chemikálie ani ostré nástroje 
  mohou způsobit jeho poškrábání
- přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než k jakému byl určen a vyroben
- nerozesílejte s jeho pomocí obsah chráněný autorskými právy
- nepoužívejte poškozenou nabíječku ani baterii, udržujte přístroj v suchu a 
  nepokládejte ho v blízkosti magnetického pole
- zajistěte maximální životnost baterie a nabíječky, nemějte přístroj delší dobu (dny)  
  zapojený v zásuvce, může se tím snížit životnost baterie, zařízení, které nebylo delší
  dobu používáno bude mít při připojení do sítě reakční prodlevu, odpojte nabíječku ze 
  zdroje napájení, když jí nepoužíváte
Varování
  - bezpečnostní předpisy se neomezují pouze na výše popsané případy, buďte proto  
    opatrný, v některých situacích může stačit přepnout přístroj do letového režimu, ale
    jindy je nutnost jej vypnout
Čištění obrazovky
  - s displejem zacházejte opatrně, je vyroben ze skla a může se poškrábat nebo poškodit
  - k odstranění otisků prstů a jiných nečistot používejte látky s měkkým plochým 
    povrchem jako je čisticí hadřík na čočky fotoaparátu 
  - používáte-li běžnou čisticí sadu, ujistěte se, že se kapalina čističe nepropustí přímo
    na displej, čisticí hadřík vlhčete pouze nechemickými přípravky
Čištění spotřebiče
   - vnější část zařízení (s výjimkou obrazovky) čistěte hadříkem a standartními 
     prostředky

cajnamobil.cz 

                        cajnamobil.cz 

                                                cajnamobil.cz



Xiaomi Redmi 6A CZ příručka v1.0 - strana 4 

Parametry: 
model:
procesor:  
GPU: 
paměť: 
možnosti rozšíření:

M1804C3DG 
Helio osmi-jádro MTK A22 / 12nm / 2,0 GHz 
PowerVR GPU GE8300 
2 GB; 16 / 32 GB flash 
Paměťová karta microSD up. 256 GB

2x nanoSIM + 1x podpora microSD místo jedné nanoSIM 

displej: 
hlavní kamera:

detekce obličeje: 

baterie:  
SIM karta: 
frekvence: 

Wi-Fi:  
Bluetooth: 
otisky prstů:  
GPS:  
sensory:
software: 

velikost:  
hmotnost: 

5.45 „1440 x 720 IPS HD + 

Dual AI kamerový systém 13 MP široký úhel + 5 MP plný 
f / 2,2 jas, HDR, LED blesk, PDAF autofokus, FullHD video

2.2 jas, HDR, AI Face Unlock   Odemknutí obličejem, AI (není k dispozici ve všech regionech) 

3000 mAh (typ) 
nanoSIM, podpora dvou karet, dual podpora 4G (závisí na operátorovi) 
GSM B2 / B3 / B5   
WCDMA  B1 / B2 / B5 / B8
LTE FDD B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B39 / B40 / B41
Wi-Fi 802.11 b / g / n 2.4 GHz, Wi-Fi Direct, WiFi hotspot 
Bluetooth 4.2 
Čtečka otisků prstů vzadu 
A-GPS / Glonass / support Beidou 
Snímač přiblížení, akcelerometr, elektronický kompas, světelný senzor MIUI 
Android 8.1 + 9.6 Oreo, Google Play 
147.5 x 71,5 x 8,3 mm 
145 g. 

Odpadové hospodářství 

Nakládání s odpady se odkazuje na evropskou směrnicí 2002/96 / ES. 

Elektronický odpad musí být umístěn v určeném prostoru odděleně od domácího odpadu. Další informace 
vám poskytnou místní úřady nebo agentura pro ochranu životního prostředí.
výrobce: 

Xiaomi Communications Co., Ltd. 

Rainbow City of China Resources, No.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Peking, Čína 

Prohlášení o shodě (extrakt) 
Výrobce prohlašuje, že zařízení splňuje zamýšlený účel a je v souladu s právními a 
technickými normami Evropské unie, 

CE značka shody je umístěna v souladu s nařízením ES 79/1997. (XXII.31.) IKIM § 5 (1).

specifikace se kterými se zavádí na trh potvrzuje, že výrobek v 2/1984. (III.10.) IPM BKM. splňuje 
technické charakteristiky zveřejněné na  straně č. Je  předepsána. © 2018 V

Obsah balení 

Redmi 6, USB kabel, síťový adaptér (5V / 1A, EU), SIM jehla, uživatelská příručka, záruční list 

přední kamera 5 MP, HDR, Face detection

SIM slot:
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Ovládání.  

1. SIM Sloty + Micro SD
2. 3,5mm konektor
3. Přední kamera
4. přední reproduktory4. přední reproduktory

5. Sekundární mikrofon / senzory5. Sekundární mikrofon / senzory

6.6.
Hlasitost +

7.7.
Hlasitost -

8.8. ON / OFF  vypínač, zámek

9.9.
Displej

10. Primární kamera10. Primární kamera

11.11.
sekundární kamera

12. LED blesk12. LED blesk

13. čtečka otisků prstů13. čtečka otisků prstů

14. mikrofon14. mikrofon

15. Micro USB konektor15. Micro USB konektor

16.16.
Reproduktor

3 

1 

2 5 

8 

6 

9 

4 

11 z 

12 

15 z 16 

7 

10 

13 

14 
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Instalace a připojení SIM karty, USB kabel 

1. Vypněte zařízení

2. Vložte SIM jehlu (součást balení) do otvorů dle šipek na
obrázku a mírně zatlačte směrem dovnitř.
3. Vložte SIM kartu či Micro SD kartu do připravených výřezů,
kontakty směrem dolů.

4. Opatrně zasuňte zásobník, ujistěte se, že SIM karta a

paměťová karta je správně usazena v připravených výřezech. 

Vložení SIM karty 

komentář:

SIM karty a paměťové karty jsou náchylné k poškození, zacházejte s nimi opatrně. Pouze karty 
NANO jsou podporovány..
Nepoužívejte SIM adaptér, hrozí riziko poškození SIM slotu.

1. Připojte kabel USB z balení s dodanou nabíječkou nebo PC.

2. připojte druhou stranu kabelu USB k telefonnímu přístroji.

3. Ujistěte se, že je konektor připojován správně, jeho vložení opačně může způsobit poškození
konektoru v přístroji.
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Ikona nabíjení

Uvedení do provozu 

Nabíjení baterie 

Připojte adaptér do přístroje a poté od zásuvky. 

Před prvním použitím je doporučeno plné nabití 
přístroje.

pokud je ikonka celá vyplněná, přístroj je nabitý  

komentář: Doporučujeme při nabíjení přístroje vypnout procentní zobrazení stavu baterie na displeji, nemusí ukazovat 
vždy přesně. Parametry dodávané nabíječky jsou 5V / 1-2A. Nepoužívejte 9V nebo 12V nabíječku, může to způsobit 

poruchu na kterou se záruka nevztahuje.

Kontrola dobití baterie
Nabijte dodanou nabíječkou baterii až na doraz. Kontrola - zapínací tlačítko držte po dobu 3 sekund. Přístroj se zapne. Vydržte, 

podržte tlačítko napájení znovu a vyberte možnost vypnutí (Vypnout). Přístroj restartujte zvolením Restart.

Úspora energie a displej 

Přístroj přejde do režimu "spánku" pokud nebude po delší dobu (specifikováno v nastavení) provedena žádná akce. 
Probudit jej lze stisknutím tlačítka napájení (ON/OFF).  

Poznámka: V případě vybití baterie zařízení nepřetržitě zobrazuje varování. 

V případě, že telefon nelze spustit, nechte nabíječku 5-10 minut a pokuste se 

ho zapnout znovu.

připojení k PC 

Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Po navázání připojení a 

synchronizaci můžeme přenášet soubory nebo data mezi počítačem a telefonem. 

Připojte jeden konec USB kabelu do telefonu a druhý do počítače. Spusťte roletku 
stavového řádku a vyberte požadovaný režim (mediální zařízení (MTP), fotoaparát 

(PTP).   

Virtuální Funkční klávesy 

Tlačítko BACK - předchozí obrazovka nebo ukončit 

aplikaci.
HOME pro návrat na hlavní obrazovku

MENU - Zobrazení otevřených aplikací / vyvolání místní nabídky 
aplikace - při delším podržení
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Základní použití systému 

domovská obrazovka 

ťuknutím na šipku se posuňte na následující obrazovku 

1. Vyberte jazyk a odpovídající region
2. Stiskněte tlačítko> Další.
3. Máte-li k dispozici bezdrátovou síť připojte se k ní

4. Přečtěte a pokud souhlasíte přijměte naše podmínky používání.

5. Nastavte SIM kartu.

6. Máte-li účet Google, zadejte informace (nepovinné).

7.
Pokud ne, je možné jej založit.

8. Nastavení hesla k odemčení zařízení.

9.
Nastavit můžete otisk prstu, gesto, nebo pin..

10. Nastavte polohové služby(doporučeno) a možnost zpětné vazby od

uživatelů (nedoporučuje se).

11. Hotovo, stiskněte

Tlačítko. 

Hlavní ikony na obrazovce: 

• Internetový prohlížeč • Galerie fotografií • Nastavení • Gelerie
hudebních souborů • Google aplikace • Optimalizátor úložiště a 
paměti • Nástroje (svítilna, scaner, záznamník,..) • Google obchod • 
Volání • Textové zprávy • Google internetový prohlížeč •Fotoaparát 

Po vytažení na levé straně jsou k dispozici:

• Předpověď počasí • Kalendář • Správce souborů • Kalendář

• Mi Drop • Čistič nepotřebných souborů • Mi Video •
Poznámky • Další aplikace • MIUI Forum • Mi ovladač
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SIM karty
Po vložení SIM karty a zapnutí přístroje by měl být zobrazen 
správný název Vaší mobilní sítě a síla signálu. 

1.Pokud jsou vloženy dvě SIM karty, zvolte, kterou chcete použít pro mobilní

internet. 

2. Povolení nebo zakázání roamingu mobilní síť.

komentář:
Využívání mobilních dat je účtováno 
poskytovatelem služeb dle jeho ceníku!

3. poklepáním konkrétní SIM kartu můžete změnit její číslo a název.

4. Na stejném místě můžete manuálně nastavit svůj mobilní internet.

5. Přejděte k nabídce Nastavení / SIM karty.

6. Pokud používáte dvě SIM karty, přejmenování usnadní jejich rozlišení

7. Pokud nechcete používat kartu SIM, můžete ji zakázat

komentář:
V některých případech může přístroj automaticky načíst nastavení 
mobilního internetu, v některých je třeba internet nastavit ručně.
Obraťte se na svého 

poskytovatele mobilních služeb! Při použití dvou SIM karet lze provést pouze 

používání mobilních datových služeb v jedné z nich. Druhá karta pak může jen 

může pracovat v režimu 2G.

Zámek obrazovky: 

1. V pohotovostním režimu, tlačítko ON / OFF (zapnuto, vypnuto) pro aktivaci

displeje. 

2. Na obrazovce uzamčení, pokud je aktivováno, bude zobrazeno upozornění
(např. E-mail, volání, SMS) 

3. Můžete nastavit zámek obrazovky : Nastavení / zabezpečení

4. Ve středu obrazovky můžete zahájit pohyb k odemčení obrazovky.

5.
Tažením zleva můžete spustit fotoaparát.

6.
Tažením shora zobrazíte panel akcí a oznámení.
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TRACK STATUS A OZNÁMENÍ 

1. Horní řádek na displeji v pohotovostním stavu, události jsou zobrazeny jako

ikony: 

2. Na displeji od shora jsou zobrazeny pohotovostní ikony, opětovným tažením se
zobrazí kompletní výčet přepínačů a pod nimi oznámení aplikací a systému

3. Pomocí tlačítka X odstraníte všechna oznámení.

4. Některá oznámení lze odstranit tažením zleva do prava.

5. NASTAVENÍ / OZNÁMENÍ A STAVOVÝ ŘÁDEK můžete upravit oznámení,

které se budou zobrazovat a seznam přepínačů

Nové oznámení PANEL: 

1. V NASTAVENÍ můžete přepnout zobrazení na nové sdružené či na staré
(rozdělené na dvě strany)

2. Oznámovací panel obsahuje různá rychlá nastavení

Patří sem: 

Datový provoz v bezdrátových sítích, lampa, Tichý režim, spořič obrazovky, 

Bluetooth, Auto jas, režim Letadlo, zámek obrazovky, rotace, vibrací, GPS, 

nerušit, projekce, Wi-Fi hotspot, režim snímání, synchronizace, tlačítka. Zde 

můžete rychle aktivovat nebo deaktivovat určité funkce, není nutné se podívat 

do menu.

Plovoucí tlačítko - QUICK BALL
V menu Nastavení / Další nastavení můžete aktivovat a přizpůsobit tuto 
funkci.  

Plovoucí tlačítko je pomocník - je vždy k dispozici a po ruce. Obsahuje 
zkratku nejběžnějších tlačítek.
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Zadávání - klávesnice
Pokud klepnete na textové pole, bude zobrazena klávesnice
Znaky s diakritikou zobrazíte stisknutím či podržením příslušného tlačítka

SHIFT Tlačítko - psát velkými písmeny.  

Tlačítko ENTER,přidá odstavec či odešle text který jste zadali. 

Chcete-li smazat zadaný text. 

Definovat velikost písma 

1. Přejděte na Nastavení / Displej / nabídka Velikost písma.

2. Stupnice má 6 stupňů velikosti textu

3. Nastavte požadovanou velikost a klepněte na tlačítko OK pro uložení.

Přidejte účet Google 
musíte zadat platný účet Gmail pro přístup ke službám Google 
(např. Gmail, Google Maps, Google Play Store, Překladač Google, 
Hangouts, atd.) 

 Pokud nemáte účet Google, můžete si vytvořit nový.

komentář:
     Při přihlášení a registraci Vás Google může požádat o zadání 
údajů Vaší kreditní karty, jelikož ne veškerý obsah nacházející se v 
Obchodě Google Play je zdarma.

     Vezměte prosím na vědomí, že pokud zadáte údaje platební karty 
a odsouhlasíte podmínky společnosti Google, může se stát, že Vám 
budou z karty čerpány peněžní platby. 
     Za jakýkoli obsah stažený z obchodu Google Play je zodpovědný 
vývojář konkrétní aplikace. Některé programy mohou poškodit Váš 
telefon a společnost Čajnamobil.cz za to nemůže převzít 
odpovědnost.
     Podrobné údaje o Vaší bankovní kartě jsou nepovinné a volný 
obsah  Google Play můžete stahovat i bez nich.
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Instalace aplikací 

1.
Otevřete Google Play na hlavní stránce.

2.
Do vyhledávacího pole napište název požadované aplikace, či vyberte ze
seznamu navrhovaných.

3. Klepněte na ikonu aplikace, stiskněte tlačítko instalovat.

4.
Po instalaci bude aplikace umístěna na hlavní stránce

5. Pokud si přejete aplikaci odstranit stačí
podržet její ikonu a následně ji přesunout
do koše, či ji najít v seznamu
NASTAVENÍ/NAINSTALOVANÉ
APLIKACE a následně odinstalovat.

Prohlížeč 

1. Na hlavní stránce klikněte na ikonu prohlížeč

2. Klepněte na adresní řádek výše, a za použití pop-up virtuální klávesnice

zadejte adresu webové stránky, kterou chcete zobrazit. 

3. Funkce prohlížeče

4. Otevřete nabídku nastavení Volby přístupu.

5. Máte-li více karet otevřených naráz, můžete mezi nimi přepínat stiskem

tlačítka karet.

6 
Tlačítko k otevření nové záložky. 

7  

Tlačítka pro posun dopředu a dozadu v tom 

8 

tlačítko pro návrat na domovskou stránku. 
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Vytáčení 

1. Stisknutím tlačítka hovorů ),

2. Zadejte požadované číslo či začněte psát jméno kontaktu přímo na číselníku.
3. Můžete si vybrat ze dvou vrstev:

•
Volání, seznam volání

• Kontakty • adresářKontakty • adresářKontakty • adresář

4. Zadejte požadované číslo nebo vyberte z adresáře.

5. Klepněte pro výběr kontaktu, nebo stiskněte Tlačítko. 

6. Pokud používáte dvě SIM karty, vyberte, ze které chcete volat.

7. Přijetí hovoru při příchozím volání:

• Vytáhněte červenou ikonu - odmítnout hovor.
•

Vytáhněte zelenou ikonu - přijmout hovor.

• Vytáhněte šedou ikonu k odmítnutí zprávou.

ZPRÁVY 

1.
Stiskněte tlačítko SMS/MMS zpráv na domovské obrazovce:

2. Nastavení zpráv - přejděte do Nastavení / systémové aplikace / zprávy

3 Tlačítko pro vytvoření nové zprávy. 

4. Vyplňte číslo nebo přidejte  z kontaktů

5.

Text zadejte skrze virutální klávesnici, která se zobrazí po kliknutí do
textového pole. Následně stiskněte tlačítko pro odeslání.

6. Má-li více než jednu SIM kartu, stiskněte tlačítko, který symbolizuje SIM

kartu, kterou chcete odeslat zprávu. 

komentář:

Telefon obvykle sám automaticky rozpozná středisko zpráv v souladu se 

všemi SIM kartami číslo. Pokud nechcete posílat zprávy do přístroje, může být 

nezbytné provést manuální nastavení. Přejít ke zprávám / Nastavení / 

Ostatní / Nastavení SMS nabídce číslo střediska a ručně zadat číslo SIM karty 

jako v centru zpráv.
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NASTAVENÍ WIFI 

1. Přejděte na Nastavení / WIFI menu.

2. Zapněte funkci Wi-Fi.

3. Vyberte jednu z nalezených sítí.

NASTAVENÍ WIFI: 

1. Pokud je síť chráněna heslem pomocí virtuální klávesnice, zadejte

heslo. 

2. Dále je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

BLUETOOTH NASTAVENÍ 

1. Přejděte na Nastavení / Bluetooth menu.

2. Zapněte funkci Bluetooth.

3. Vyhledávání se spustí automaticky a blízká zařízení BTve viditelném stavu
se objeví v seznamu. 

4. Pokud vyhledávání vypršela lhůta můžete vyhledávání opakovat

5. Vyberte zařízení, které chcete spárovat.

6. Je-li to nutné, zadejte PIN kód (obvykle 1111, 1234 nebo 0000) *

BLUETOOTH NASTAVENÍ 

7. Pokud byla provedena připojení, bude toto napsáno u daného zařízení

*komentář:

Je-li PIN nesprávný, audio zařízení Bluetooth, zkontrolujte v návodu k 

nastavení.
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Mi Drop
Budete moci odesílat zařízení s Androidem pomocí MI Drop a přijímat 

velké soubory.

1. Start (pokud je to nutné, instalace) na obou přístrojích MI Drop

2. Stisknutím tlačítka SEND na počítači odesílatele.

3. Vyberte soubor, který bude odeslán (y).

4. Stiskněte tlačítko ANSWER na přijímacím přístroji.

5. Zadejte příslušná oprávnění v telefonu.

6. Stisknutím tlačítka SEND na počítači odesílatele.

7. Vyhledejte hostitele zařízení a zatlačte na něj.

8. přijímat příchozí souboru z hostitelského zařízení.

9. Přenos souborů probíhá.

Kamera - fotoaparát
Aplikace Fotoaparát zaznamenává snímky či videa na interní paměť či na 
paměťovou kartu, dle nastavení.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát na hlavní stránce.

2. Klepněte na požadované zaostřovací pole / objekt na obrazovce.

3. Stiskněte tlačítko spouště.

4 Klíčem k přepnutí do videozáznamu. 

5 Tlačítko pro nastavení blesku. 

6.
Stiskněte tlačítko Nastavení pro nastavení fotoaparátu pro změnu
parametrů.

7. různé efekty v reálném čase

Press přístup. 

8 Přepínání mezi předním a zadním panelu modulu kamery. 

9. Tlačítko HDR pro zapnutí / vypnutí na dynamické rozšíření rozsahu.
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přehrávač 

V přístrojo je předinstalován hudební přehrávač. MP3 z vnitřní paměti nebo 

vložené paměťové karty lze přehrávat . Aplikace automaticky rozpozná  

formát.

Po přihlášení si můžete vybrat od sebe zkopírované hudební umělce, alba 

a skladby. Můžete vytvářet seznamy skladeb. 

Nastavit můžete náhodné přehrávání, opakování seznamu či opakování skladby.
)

Nastavení přehrávače: 

Označení oblíbených skladeb  

Během přehrávání hudby, bude zobrazen 
widget v seznamu oznámení.

FM RADIO 

1. Otevřete  aplikace Rádia

2 tlačítko pro zapnutí / vypnutí FM rádia. 

3 Tlačítka >/< automaticky posouvají nahoru / dolů v seznamu 
dostupných rádiových stanic. 

4 

5 

vyhledávat všechny dostupné kanály. Tlačítko pro 

přístup k nastavení: 

- Přepnutí do reproduktoru • Hlasitý odposlech. Přepnutí do reproduktoru • Hlasitý odposlech. Přepnutí do reproduktoru • Hlasitý odposlech. 

- Sleep • Časovač 15/30/45/60 min. - Sleep • Časovač 15/30/45/60 min. - Sleep • Časovač 15/30/45/60 min. 

- Přidat do kanálů • Oblíbené Backup. Přidat do kanálů • Oblíbené Backup. Přidat do kanálů • Oblíbené Backup. 

- záznam • Nahrávání FM vysílání do telefonu. - záznam • Nahrávání FM vysílání do telefonu. - záznam • Nahrávání FM vysílání do telefonu. 

- nahrané soubory • Dříve zaznamenaný program. nahrané soubory • Dříve zaznamenaný program. nahrané soubory • Dříve zaznamenaný program. 

- Exit • Close FM rádio. - Exit • Close FM rádio. - Exit • Close FM rádio. 

komentář:

je nutné použít sluchátka, jsou spojena s provozem FM rádia.
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