
Lenovo VIBE X3



Základy

Regulatorní  prohlášení

Na webových  stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici  aktualizovaná 
 a dokument  Regulatorní  prohlášení .

Technické údaje
V této  sekci jsou uvedeny technické  údaje  pouze  pro  bezdrátovou  komunikaci. Kompletní  technické

Data

GSM/WCDMA/TD-LTE/ FDD- LTE

operátora.

WLAN WLAN 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth Bluetooth  4.1

GPS Podporováno

GLONASS Podporováno

Domovská obrazovka

Poznámka: Funkce  a domovská obrazovka  vašeho telefonu se mohou lišit  v závislosti  na

Správa domovských obrazovek



1.
2.

.

 na obrazovce.

Používání  režimu  úprav

odinstalovat aplikace.

1.
2.

Klepnutím  na možnost WIDGETY

.

1.
možnost TAPETY .

2.
, vyberte a

Použít.
Tapetu použijete  klepnutím na náhled  požadované tapety  a následným klepnutím na možnost
Použít.

 zobrazíte možnosti  menu. Klepnutím

Klepnutím  na položku   aplikaci zamknete a klepnutím na položku   aplikaci odemknete.

Klepnutím  na možnost 

Klepnutím  na možnost 

: Klepnutím  na  se vrátíte na výchozí  domovskou obrazovku.

: Klepnutím  na 

Uzamknutí  obrazovky

obrazovky obrazovku odemknete.



Nastavení .

Oznámení  a  rychlé nastavení
Panel Oznámení (viz Obrázek 1: Oznámení)  informuje o zmeškaných hovorech,  nových zprávách a

Obrázek 1: Oznámení

Obrázek 2: Rychlé nastavení



prstem nahoru.

Fotoaparát  (PTP)
fotografie  a videa.



Hovory

Volání

1. .
2. Na panelu   zobrazit  klávesnici.

3. .

1. .
2. Hovory .
3.

Zavolání kontaktu

1. .
2. Kontakty.
3.

kontaktu.
4.

 hovor  odmítnete.

Když  máte  hovor, jsou na obrazovce k dispozici  následující možnosti:

: podrží aktuální  hovor  nebo  vyvolá podržený hovor.
Ztlumit : zapne  nebo  vypne mikrofon.
Záznam

: zobrazí nebo  skryje klávesnici.
: zapne  nebo  vypne reproduktor.





Kontakty

1. Kontakty.

2. .
3. Zadejte údaje  kontaktu.
4. Uložit .

Vyhledání  kontaktu
1. Kontakty.
2.

Úprava kontaktu
1. Kontakty.
2.

3.  a poté  upravte údaje  kontaktu.
4. Uložit .

1. Kontakty.
2. Smazat  kontakt .

1. Kontakty.

2. Importovat/exportovat .
3.

možnost Importovat .

1. Kontakty.

2. Importovat/exportovat .
3. OK.



Zasílání zpráv

Odeslání  zprávy
Pomocí  aplikace Zasílání  zpráv
1. Zasílání  zpráv .

2. .
3.

budou se zobrazovat  shodující  se kontakty.  Vyberte  kontakt.

.
4.

Tip: Pokud chcete  odeslat  multimediální  zprávu,  klepnutím na možnost  vyberte typ

5. .

Vyhledání  zprávy
1. Zasílání  zpráv .

2.

Mazání  zpráv
1. Zasílání  zpráv .
2.

3. Smazat .

.



Fotoaparát

Základní  používání  fotoaparátu
Pomocí  aplikace Fotoaparát

Klepnutím  na ikonu  vyberete režim fotoaparátu.

Klepnutím  na ikonu 

Klepnutím  na ikonu > nahrajete  video.
Klepnutím  na náhled  fotografie  nebo  videa zobrazíte fotografii  nebo  video v aplikaci Galerie . Další

Galerie .

Klepnutím  na ikonu  vyberete režim blesku.

Klepnutím  na ikonu 

Klepnutím  na ikonu  zapnete nebo  vypnete  inteligentní režim.

Klepnutím  na ikonu >  nakonfigurujete jiná nastavení fotoaparátu.

Galerie  a vyhledejte  album Snímky obrazovky .
Prohl. soub. .



Galerie

Prohlížení  fotografií  a videí
1. Galerie .
2.

Ve  výchozím nastavení jsou fotografie  a videa seskupena podle  alb.  Pokud chcete  seskupit

 a poté  vyberte možnost . Pokud chcete

 a poté  vyberte možnost Místo .
3. Klepnutím  na fotografii  nebo  video je zobrazíte v režimu  celé obrazovky.
4.

.

Sdílení  fotografií  a videí

> Sdílet  a vybráním
Zasílání  zpráv  nebo  funkce  Bluetooth .

Pokud chcete  sdílet  více fotografií  nebo  videí  najednou,  postupujte takto:
1. Galerie .
2.

sdílet,  dokud  nebudou vybrány.
3.  a poté  vyberte požadovaný kanál.

Mazání  fotografií  a videí

.
Pokud chcete  smazat  více fotografií  nebo  videí  najednou,  postupujte takto:
1. Galerie .
2.

smazat,  dokud  nebudou vybrány.

3. .



1. Nastavení  >  WLAN.
2. WLAN
3. Aktualizovat .

WLAN
4.

a heslo.

1. .
2.

Nastavení  hotspotu
Pomocí  funkce  Hotspot WLAN
1. .
2.  hotspot zapnete.

Bluetooth nebo USB.
3.



Chrome

Chrome procházet
.

1. Chrome.
2.

.

Jít .
3.

 a následným

klepnutím na položku  .

 a následným klepnutím na možnost 

Stisknutím a podržením obrázku na webové  stránce a následným klepnutím na možnost Uložit
obrázek

,

Uložit
Chrome

, klepnutím na možnost Záložky  a následným klepnutím na záložku.

Vymazání  historie  prohlížení
1. Chrome.
2. Historie .
3. Vymazat údaje o prohl.



Nové funkce

Otisk prstu

1. .
2.

Poznámka: Pro použití  funkcí  souvisejících s otiskem prstu je nutný  odemykací  vzor, PIN

1. Nastavení  >  Otisk  prstu.
2. Odemknout obrazovku

Vymazání  otisku prstu

1. Nastavení  >  Otisk  prstu.
2.
3.  >  Smazat .

NFC (Near  Field  Communications)

nebo  webové  stránky),  informace a mnoho dalšího.
1. Nastavení  >  NFC NFC
2. Teleport  Android
3.

4. Klepnutím  na obrazovku zahájíte  sdílení  obsahu.



Hi-Fi (High-Fidelity)

, poté  vyberte možnost
Standardní  Hi-Fi  nebo  Turbo Hi-Fi .



Nastavení

1. .
2.

Automatický  datum a

Automatický  datum a
Nastavení  data  a .

.

pásmo

Použít 24hodinový formát .
Formát  zobrazení  data  lze zvolit klepnutím na možnost Vybrat formát data .

Nastavení  jazyka
1. Nastavení  >  Jazyk  a zadávání  >  Jazyk .
2. Vyberte  jazyk zobrazení,  který  chcete  použít.

1. Nastavení  >  Jazyk  a zadávání  >  Výchozí.
2.

Nastavení  zámku obrazovky
, vyberte možnost zámku obrazovky a nastavte

zámek  obrazovky.

Povolení  instalace aplikací

1. .
2. Neznámé zdroje

hlasitost  pro  každý typ zvuku.
.

Obnovení  výchozího stavu telefonu
1. Nastavení  >  Zálohování a obnovení  dat >  Obnovení továrních  dat.
2. Resetovat telefon.



Manipulace

Opravy

Nabíjení

nabíjení.
Displej zapnutý Displej

vypnutý
Napájecí  adaptér Podporováno,  ale baterie se bude

dobíjet  pomalu.
Podporováno

konektorem telefonu Lenovo a konektorem USB
Podporováno,  avšak bude

bude  nabíjet  pomaleji  než obvykle.

Podporováno,
ale baterie se
bude  dobíjet
pomalu.

Poznámky:



Odvedení pozornosti

Rušení  na rádiové frekvenci

Provozní  teplota



Dosažená  teplota  závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni  nabití  baterie. Dlouhodobý

Lenovo.

Ochrana dat  a softwaru

reproduktory s vysokým výkonem, klimatizace  nebo  mikrovlnná trouba. Silná  magnetická pole
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