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Úvod   Naše chytré telefony pomohly učinit náš první rodinný zahraniční výlet mnohem užitečnější! Chtěl bych se 
s vámi podělit o několik tipů, jak je maximálně využít.

2



Obsah 4	 Zachyťte	dvě	scény	zároveň:	Oboustranné snímání

6	 Zachyťte	akci:	Akční snímek

8	 Oživte	vaše	fotografie:	Zvuk a foto

10	 Ukládejte	vaše	příběhy	pomocí	snímků:	Fotopříběh

14	 Jednoduše	přibližte	váš	prst:	Bezdotykový náhled

18	 Prohlížení	bez	dotyku:	Bezdotykové ovládání

24	 Zahýbejte	hlavou:	Inteligentní posouvání, Inteligentní pauza

27	 Sdílejte	radost:	Group Play

32	 Sledování	kalorií:	S Health

35	 Ovládání	v	chladu

3



Zachyťte	dvě	
scény	zároveň:	
Oboustranné  
snímání
Funkce oboustranné snímání 
umožňuje zachytit nádhernou krajinu 
a zároveň autoportrét. Včera jsem 
zachytil mého syna, jak si hraje s ptáky 
a moji reakci zároveň!
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Pořiďte autoportrét v úžasném okolí. 
Zařízení používá přední a zadní fotoaparát 
k zachycení dvou scén najednou.

Pořiďte	dva	snímky	najednou	v	režimu	Oboustranné	snímání
Ve fotoaparátu klepněte na položku  a přepněte do režimu oboustranné 
snímání. Zaměřte hledáčky a pak zachyťte snímek.

•	Klepnutím na složený snímek upravíte jeho velikost a polohu.

•	Chcete-li do složeného snímku přidat různé styly, klepněte na položku .
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Zachyťte	akci:	
Akční snímek
Když sleduji mého syna, jak honí holuby 
na náměstí, přála bych si, abych mohla 
zachytit všechno jeho úžasné skotačení. 
A pak jsem si vzpomněla, že funkce 
akční snímek přesně toto umí!
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Použijte funkci akční snímek k zachycení 
řady snímků pohybujících se předmětů 
a zkombinujte je do snímku, který 
zachycuje veškerou akci. Můžete vytvářet 
umělecké a živé snímky pohybujících se 
předmětů v dálce.

Vytvořte	dynamický	snímek	pomocí	funkce	Akční	snímek
Ve fotoaparátu klepnutím na položku Režim > Akční snímek přejděte na 
funkci akční snímek a pak snímek zachyťte.

Chcete-li získat nejlepší snímek, dodržujte tyto rady. V jiných podmínkách 
snímání nemusí zařízení správně fotografovat.

•	Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.

•	Fotografujte předmět, který se pohybuje jedním směrem.

•	Při fotografování volte takové pozadí snímku, které neobsahuje pohybující se objekty.

•	Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými barvami.

•	Vyhněte se fotografování předmětu, který se nachází příliš blízko nebo daleko a 
nevejde se do hledáčku, nebo který je příliš dlouhý, například autobus nebo vlak.
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Oživte	vaše	
fotografie:	
Zvuk a foto
Dnes má moje dcera narozeniny a 
pořádáme v hotelu narozeninovou oslavu. 
Díky zařízení jsme mohli zachytit její reakce 
jak pomocí snímků, tak i zvuku.
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Pořiďte fotografii a pomocí režimu zvuk a 
foto přidejte několik sekund zvuku. Zvuk 
fotografii opravdu oživí.

Přidávání	zvuku	do	snímků	pomocí	režimu	Zvuk	a	foto
Ve fotoaparátu klepnutím na položku Režim > Zvuk a foto přejděte do 
režimu zvuk a foto a pak snímek zachyťte.

Klepnutím si znovu poslechněte uložený zvuk.
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Ukládejte	vaše	
příběhy	pomocí	
snímků:	 
Fotopříběh
Vždy pořídím tolik snímků, že je jich 
příliš mnoho, abych je všechny roztřídil. 
Naštěstí, zařízení automaticky řadí mé 
fotografie a vytváří z nich atraktivní foto 
album.
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Zařízení automaticky řadí vaše fotografie 
do alb podle zadaných kritérií a vy můžete 
k těmto albům ukládat podrobnosti.

Pokud pořizujete velké množství 
fotografií na jednom místě nebo 
v jednom dni, budete zařízením vyzváni 
k vytvoření alba.

Vytvořte	multimediální	album
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V aplikaci Fotopříběh klepněte na položku Vytvořit album > Podle 
informací ve značce a zadejte podrobnosti. Zadejte název alba, vyberte 
rozvržení snímků, vyberte snímek obálky a pak klepněte na položku Vytvořit 
album.

•	Zadejte kritéria alba, 
například poloha, osoby 
a čas.



U stránky nebo fotografie můžete ukládat podrobnosti. 
Během otáčení stránek klepněte na datum na stránce. 
Klepněte na položku  a přidejte poznámku na 
stránku.

Klepnutím na fotografii a podržením můžete změnit 
polohu fotografie na stránce, otočit ji nebo přiblížit a 
oddálit.

Přidat	do	alba	další	položky
Chcete-li k fotografii přidat titulek, vyberte fotografii během 
otáčení stránek a pak klepněte na položku .

•	Chcete-li do snímku přidat různé 
efekty, klepněte na položku . 
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RADA Při otáčení stránek klepněte na položku  > 
Přidat obsah a pak přidejte další fotografie, 
poznámky nebo informace o poloze.



Album můžete publikovat s atraktivním 
rozvržením a ponechat si ho v knihovně.

Publikování	alba
V aplikaci fotopříběh vyberte album a klepněte na položku  > Objednat 
fotoalbum. Vyberte měnu, velikost alba a pak zadejte dodací adresu a další 
podrobnosti dle potřeby.

•	Ověření rozvržení alba 
na obrazovce. Chcete-li 
změnit rozvržení, 
vraťte se zpět do alba 
a klepněte na položku 

 > Změnit téma.
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RADA Chcete-li album objednat, je nutné se přihlásit do vašeho účtu 
Samsung.



Jednoduše	
přibližte	váš	prst:	
Bezdotykový  
náhled
Byla jsem tak nadšená výkonem mého bratra, 
že jsem nahrála opravdu dlouhé video. Později 
jsem chtěla najít část, ve které začal tancovat, 
ale video bylo tak dlouhé, že jsem ji nemohla 
najít! Právě když jsem začínala opravdu zuřit 
dorazila máma, ukázala na obrazovku a jako 
kouzlem se objevil náhled. Úžasné!
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Ukažte na složku alba na obrazovce a 
zobrazte si náhled snímků ve složce. 
Snímek můžete najít snadno bez nutnosti 
prohlížení všech složek.

Snadné	hledání	pomocí	informačního	náhledu
Chcete-li tuto funkci používat, klepněte na položku Nastavení > Toto zařízení 
> Bezdotykový náhled, přetáhněte přepínač Bezdotykový náhled doprava 
a pak přetáhněte přepínač Náhled informací doprava.

15

RADA Ukazujete-li na číslo na klávesnici, 
můžete také zobrazit náhled 
kontaktních údajů rychlého 
vytáčení. Chcete-li tuto funkci 
použít, aktivujte funkci zobrazení 
náhledu rychlého vytáčení.



Ukažte na panel průběhu na obrazovce 
a v režimu přehrávání zobrazte náhled 
segmentů videa. Místo, které chcete, 
můžete najít rychle a snadno.

Snadné	hledání	pomocí	průběžného	náhledu
Chcete-li tuto funkci používat, klepněte na položku Nastavení > Toto zařízení 
> Bezdotykový náhled, přetáhněte přepínač Bezdotykový náhled doprava 
a pak přetáhněte přepínač Náhled průběhu doprava.
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Při prohlížení webové stránky ukažte na 
obrazovku a zobrazte tak zvětšený obsah. 
Tato funkce pomáhá zobrazit webovou 
stránku a vybírá odkazy.

Snadné	hledání	pomocí	lupy	webových	stránek
Chcete-li tuto funkci používat, klepněte na položku Nastavení > Toto zařízení 
> Bezdotykový náhled, přetáhněte přepínač Bezdotykový náhled doprava 
a pak přetáhněte přepínač Lupa webové stránky doprava.
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Prohlížení	
bez	dotyku:	
Bezdotykové  
ovládání
Toto zařízení je skutečně kouzelné. Můj 
manžel mi ukázal, jak mohu zobrazovat 
náhledy snímků jednoduše mávnutím 
ruky přes obrazovku. Dokáže procházet 
foto album, i když má ruce celé mastné 
od pizzy!
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Procházení	fotografií	pomocí	funkce	Air	browse
Přejížděním vaší ruky doleva nebo 
doprava přes obrazovku procházejte 
obrázky, hudbu nebo stránky.

Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na položku Nastavení > Toto zařízení 
> Pohyby a gesta > Bezdotykové ovládání, přetáhněte přepínač 
Bezdotykové ovládání doprava a pak přetáhněte přepínač Procházení bez 
dotyku doprava.
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Mávněte rukou přes obrazovku a 
odpovězte na příchozí hovor.

Příjem	volání	pomocí	funkce	příjem	hovoru	bez	dotyku
Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na položku Nastavení > Toto zařízení 
> Pohyby a gesta > Bezdotykové ovládání, přetáhněte přepínač 
Bezdotykové ovládání doprava a pak přetáhněte přepínač Přijmout hovor 
bez dotyku doprava.
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Když je obrazovka vypnutá, mávněte 
dlaní nad obrazovkou a zobrazte 
oznámení, zmeškané hovory, nové zprávy, 
čas a datum a další možnosti.

Prohlížení	klíčových	informací	pomocí	funkce	Rychlý	pohled
Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na položku Nastavení > Toto zařízení 
> Pohyby a gesta > Bezdotykové ovládání, přetáhněte přepínač 
Bezdotykové ovládání doprava a pak přetáhněte přepínač Letmý pohled 
doprava.
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Při prohlížení e-mailů nebo webových 
stránek přejeďte vaší dlaní nahoru nebo 
dolů přes obrazovku a rolujte stránky 
nahoru nebo dolů.

Otáčení	stránek	pomocí	funkce	Air	Jump
Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na položku Nastavení > Toto zařízení 
> Pohyby a gesta > Bezdotykové ovládání, přetáhněte přepínač 
Bezdotykové ovládání doprava a pak přetáhněte přepínač Přechod bez 
dotyku doprava.
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Na domácí obrazovce klepněte a podržte 
ikonu jednou rukou a pak přejeďte 
druhou rukou doleva nebo doprava přes 
obrazovku a přesuňte ikonu do jiného 
umístění.

Posun	ikony	pomocí	funkce	Air	Move
Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na položku Nastavení > Toto zařízení 
> Pohyby a gesta > Bezdotykové ovládání, přetáhněte přepínač 
Bezdotykové ovládání doprava a pak přetáhněte přepínač Přesunutí bez 
dotyku doprava.

RADA
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Pomocí této funkce můžete událost 
přesunout na jiný den nebo týden. 
Pokud používáte denní nebo týdenní 
kalendář, klepněte a podržte událost 
a pak přejeďte vaší druhou dlaní 
doleva nebo doprava.



Zahýbejte	hlavou:	 
Inteligentní  
posouvání,  
Inteligentní  
pauza
Našla jsem manžela, jak zírá do svého telefonu. 
Myslela jsem si, že usnul s otevřenýma očima, 
ale pak prohlásil, že si četl noviny. Zařízení mu 
umožňuje procházet stránky jednoduchým 
nakloněním hlavy!

24



Otáčení	stránek	pomocí	funkce	Inteligentní	posouvání
Pomocí funkce inteligentní posouvání 
můžete procházet e-maily nebo webové 
stránky nahoru nebo dolů. Nakloňte 
hlavu nahoru nebo dolů nebo nakloňte 
zařízení dozadu a dopředu.

Chcete-li tuto funkci používat, klepněte na položku Nastavení > Toto zařízení 
> Inteligentní displej a pak přetáhněte přepínač Inteligentní posouvání 
doprava.
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Díky funkci smart pause dojde 
k automatickému pozastavení přehrávání, 
pokud se nedíváte na obrazovku. 
Přehrávání se obnoví, když se znovu 
podíváte na obrazovku.

Pozastavení	videa	pomocí	funkce	Inteligentní	pauza
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Chcete-li tuto funkci používat, klepněte na položku Nastavení > Toto zařízení 
> Inteligentní displej a pak klepněte na zaškrtávací políčko vedle položky 
Inteligentní pauza. 



Sdílejte	
radost:	
Group Play
Můj syn a dcera se bavili editováním 
některých z našich fotografií. Použila 
jsem zařízení, abych se připojila 
k jejich skupině a vidím, čemu se 
tak strašně smáli. Co to je? Já... s 
obrovským knírkem!
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Vytvořte skupinu pomocí zařízení a 
nechte ostatní zařízení sdílet obsah 
pomocí připojení k síti Wi-Fi. Snímky 
můžete sdílet a upravovat společně.

Sdílení	fotografií	pomocí	funkce	Group	Play
Chcete-li sdílet snímky z vašeho zařízení, klepněte na položku Group Play 
> Vytvořit skupinu a vytvořte skupinu. Pak klepněte na položku Sdílet 
obrázky a vyberte snímky, které chcete sdílet.
Chcete-li se přidat do skupiny a zobrazit sdílené snímky, klepněte na položku 
Group Play > Připojit ke sk. > Sdílet obrázky.

RADA
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Klepnutím na položku  můžete 
kreslit na snímek.



Dokumenty ve vašem zařízení můžete 
jednoduše sdílet. Nemusíte posílat 
e-maily nebo se připojovat k velké 
obrazovce a sdílet vaše dokumenty.

Sdílení	dokumentů	pomocí	funkce	Group	Play
Chcete-li sdílet dokumenty z vašeho zařízení, klepněte na položku Group 
Play > Vytvořit skupinu a vytvořte skupinu. Pak klepněte na položku Sdílet 
dokumenty a vyberte dokument, který chcete sdílet.

Chcete-li se přidat do skupiny a zobrazit sdílené dokumenty, klepněte na 
položku Group Play > Připojit ke sk. > Sdílet dokumenty.
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Můžete aktivně sdílet hudbu a také 
používat připojená zařízení jako systém 
prostorového zvuku a získat více z 
hudebních zážitků.

Sdílení	hudby	pomocí	systému	prostorového	zvuku
Chcete-li sdílet hudbu z vašeho zařízení, klepněte na položku Group Play > 
Vytvořit skupinu a vytvořte skupinu. Pak klepněte na položku Sdílet hudbu 
a vyberte hudbu, kterou chcete sdílet.
Chcete-li se přidat do skupiny a poslouchat sdílenou hudbu, klepněte na 
položku Group Play > Připojit ke sk. > Sdílet hudbu.

RADA
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Klepnutím na položku  upravte 
hlasitost. Hlasitost můžete upravit 
pro každé připojené zařízení.



Nehrajte sami a místo toho si užívejte hry 
a soutěžte s vašimi přáteli. Hrajte online 
hry společně pomocí funkce group play.

Hrajte	hry	společně
Chcete-li hrát hry společně, klepněte na položku Group Play > Vytvořit 
skupinu a vytvořte skupinu. Pak klepněte na položku Hrát hry a vyberte hru, 
kterou chcete hrát.

Chcete-li se přidat do skupiny a hrát hry společně, klepněte na položku Group 
Play > Připojit ke sk. > Hrát hry.
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Sledování	
kalorií:	
S Health
Zkoušení různých potravin na 
cestách je vždy zábavné, ale kalorie 
naskakují tak rychle! Díky této 
užitečné aplikaci můžete sledovat, 
kolik kalorií jste dnes snědli a spálili.
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Sledujte kalorie, které jste snědli a vydali. 
Zadejte zdravotní informace a nastavte 
cvičební cíle, které vám pomohou vést 
zdravý životní styl.

Správa	kalorií	pomocí	aplikace	S	Health
V aplikaci S Health zadejte fyzické statistiky, například pohlaví, výšku, hmotnost 
a nezbytné informace k vyplnění profilu.

Zapisujte si počet kalorií, které každý den přijímáte. Můžete si nastavit cíl pro 
příjem kalorií a sledovat jeho průběh.

Zapisujte si spálené kalorie, které jste spálili při chůzi nebo jiném cvičení. 
Můžete nastavit cíl pro výdej kalorií. V zařízení se zobrazí průběh vašich snah 
o dosažení cíle a po jeho dosažení vám zařízení udělí zlatou medaili.
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RADA Měřicí jednotky se mohou lišit v závislosti na oblasti.



Zařízení měří teplotu proudění a vlhkost 
a doporučuje ideální prostředí pro vaše 
pohodlí.

Kontrola	ideálního	prostředí
V aplikaci S Health klepněte na položku  > Úroveň pohodlí a pak zobrazte 
ideální teplotu a vlhkost.
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•	 Ikona tváře zobrazuje, zda je aktuální prostředí 
pohodlné nebo ne. 

•	Vaše aktuální a ideální teplota se zobrazí na levé straně.

•	Vaše aktuální a ideální vlhkost se zobrazí na pravé 
straně. 



Ovládání	v	chladu
Jako dárek jsme dali svým dětem nádherné 
rukavice. Předtím, aby mohli použít telefon, 
si museli sundat rukavice, ale u tohoto 
zařízení nemusí. Dotykové ovládání funguje i 
s nasazenými rukavicemi!

•	Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na položku 
Nastavení > Toto zařízení > Zobrazení a pak 
klepněte na zaškrtávací políčko vedle položky Vysoká 
citlivost.

•	V závislosti na typu nošeného materiálu při dotyku 
nemusí být některé příkazy rozpoznány.
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V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah se může ve vašem zařízení lišit 
anebo změnit bez předchozího upozornění.
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