
  

Energy Phone Pro 4G

Úvodem
Dìkujeme vám za zakoupení nového Energy™ Phone Pro 4G. Toto zaøízení patøí do rodiny smartphonù 
Energy, nové generace komunikaèních pøístrojù založených na operaèním systému Android, které vám 
umožní kdykoliv a kdekoliv pøistupovat k internetu, využívat online komunikaci, vyøizovat e-mailovou 
korespondenci nebo pøehrávat multimediální soubory (HD video, hudbu, fotografie, e-booky atd.). Zároveò 
jsou pro Energy™ Phone Pro 4G dostupné tisíce aplikací a her pro systém Android.

Zaøízení je vybaveno 5" kapacitním multi-dotykovým AMOLED HD 5" displejem s rozlišením 1280x720 bodù, 
osmijádrovým CPU Qualcomm Snapdragon 616 1,5 GHz, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, 4G/3G a dvìma 
kamerami s bleskem, zadní navíc s autofocusem a ochranný zadní kryt Corning Gorilla Glass 3.

Doporuèujeme podrobné pøeètení této pøíruèky a dodržovat pokyny k používání.



Popis pøístroje
1. Tlaèítko POWER a notifikaèní LED
2. MicroSIM 1 / nanoSIM 2 / microSD sloty
3. Zadní blesk
4. Zadní kamera
5. Výstup na sluchátka
6. Mikrofon pro omezení hluku
7. Pøední blesk
8. Sluchátko
9. Senzory osvìtlení a pøiblížení
10. Pøední kamera
11. Hlasitost +
12. Hlasitost -
13. MicroUSB vstup
14. Reproduktor
15. Mikrofon
16. Dotyková tlaèítka:
      Aplikace, Home, Back
17. Nástroj pro vyjmutí
      SIM/microSD slotu

Obsah balení
- Energy Phone Pro 4G
- uživatelský manuál
- USB kabel
- ochrana displeje
- AC/DC napájecí adaptér, 100-240V 50-60 Hz
- nástroj pro vyjmutí SIM/microSD slotu



Péèe a údržba
- Nevystavujte váš Energy™ Phone otøesùm, pøímému slunci, vlhkosti èi extrémním teplotám.
- Nepoužívejte hrubá a agresivní èistidla.
- Udržujte zaøízení èisté a bez prachu pomocí jemného a suchého hadøíku.
- Nabíjejte baterii v momentì, kdy se na obrazovce objeví symbol nízké energie.
- Nerozebírejte zaøízení. Veškeré opravy musí být provedeny autorizovaným servisem.

Hlavní vlastnosti
- Smartphone s optimalizovaným operaèním systémem Android 5.1 Lollipop.
- procesor Quallcomm Snapdragon 616 - MSM8939 Octa Core ARM Cortex A53 1,5 GHz, integrované 
  Adreno 405 .
- 5" AMOLED multidotykový kapacitní displej s rozlišením HD 1280x720 bodù, 100% NTSC color gamut.
- Wi-Fi 802.11 b/g/n pro pøipojení k internetu pomocí bezdrátových access pointù.
- slot se 2 konfiguracemi: microSIM + nanoSIM (dual) nebo microSIM + microSD karta.
. microUSB 2.0 port s OTG funkcí
- A-GPS / GLONASS satelitní navigace.
- 2 GB RAM DDR3 a 16GB interní flash pamìti, rozšiøitelné pomocí microSDHC/XC (až o 128GB).
- Pøední kamera (5 Mpix, LED blesk, šíøe zábìru 84,3°), zadní kamera (13 Mpix Auto-Focus, LED blesk).
- Bluetooth 4.0 pro bezdrátovou komunikaci s headsety, reproduktory a dalšími BT kompatibilními produkty.
- Integrovaný reproduktor, všesmìrový mikrofon, mikrofon pro omezení hluku, CTIA audio konektor.
- Integrované senzory pøiblížení, osvìtlení a pohybu (accelerometer).
- FM rádio 87,5 - 108 MHz
- Tisíce aplikací a her dostupných na internetu pro operaèní systém Android.
- Frekvence: GSM 850/900/1800/1900 MHz + WCDMA 900/2100 MHz + FDD-LTE 800/1800/2600 MHz.
- Nabíjitelná lithiová baterie 2.600 mAh, až 165 hodin v pohotovostním režimu, až 15 hodin hovoru.
- SAR: 0.431W/kg u hlavy, 0.408 W/kg u tìla (vzdálenost 10mm).

Baterie
Nabíjitelnou lithiovou baterii nabíjejte pøipojením dodaného AC/DC adaptéru do zásuvky. Doba nabíjení se 
pohybuje mezi 2-3 hodinami podle toho, zda je zaøízení v provozu nebo vypnuté. Pro udržení baterie v dobrém stavu 
ji nikdy nenechávejte pøipojenou ke zdroji déle než 8 hodin.

Zapnutí/vypnutí

GPU

Pøed prvním zapnutím telefonu se ujistìte, že jsou SIM/SD karty korektnì vloženy do Vašeho Energy Phone 
Pro 4G. Poté stisknìte tlaèítko POWER (1) na jednu sekundu. Jakmile nabìhne operaèní systém, musíte jej 
nejprve odemknout. Vložte PIN vaší SIM karty (karet) a prstem odtáhnìte zámek smìrem vzhùru.
MicroSIM karty vkládejte / vyjímejte pouze pøi vypnutém pøístroji, aby je systém mohl korektnì aktivovat.
Pro vypnutí podržte POWER (1), dokud se na obrazovce neobjeví menu, poté zvolte „Vypnout”.
Stisknìte POWER (1) krátce pro zamknutí/odemknutí telefonu nebo vypnutí/zapnutí obrazovky.

Jak vložit microSIM 1 / nanoSIM 2 / microSD karty
Pro vložení SIM/microSD karet vyjmìte slot (2) pomocí nástroje (17), umístìného v obálce uvnitø balení 
produktu. Vložte nástroj do šachty slotu (2). Slot umožòuje dvì rùzné konfigurace SIM nebo SD karet (viz 
obrázek na pøedchozí stranì dole):

Možnost A: MicroSIM karta 1 + microSD pamì�ová karta
Možnost B: MicroSIM karta 1 + nanoSIM karta 2



Dotykové ovládání - gesta

    Klik - krátké klepnutí Dvojklik - dvì krátká
klepnutí za sebou

     Pøesunutí - táhnìte Listování - posuòte
     nepøerušenì prstem rychle prstem po ploše
     po ploše

    Zoom - zvìtšete nebo
    Podržení - dlouhý stisk  zmenšete obrázek

 roztažením nebo stažením
 prstù

Pracovní plocha
Po spuštìní pøístroje a odemknutí zámku se zobrazí následující pracovní plocha (Home):

1.   Pøímé textové vyhledávání na Google
2.   Stavový øádek: zobrazuje informace

o pokrytí, baterii a èase. Stáhnutím lišty
      dolù zobrazíte aktuální upozornìní a volby
      nastavení systému.
3.   Hlasové vyhledávání Google
4.   Energy Music: pøehrávaè hudby
5.   Play Store: stažení aplikací a her pro Android
6.   Internetový prohlížeè
7.   E-mailový klient
8.   Pøístup k widgetùm a aplikacím
9.   Kontakty
10. Volání
11. Gallery: prohlížeè fotografií
12. Camera: aktivace vestavìné kamery



Widgety

Pro pøidání widgetu klepnìte na støed obrazovky (1), poté zvolte „WIDGETY” v dolní èásti obrazovky (2). Mùžete 
procházet (3) všechny dostupné widgety. Vybraný widget podržte a pøesuòte jej na požadovanou  plochu. 
Widgety mohou být pøesouvány nebo vymazány: podržte jej dokud se widget nezvýrazní, pak jej mùžete 
pøesunout na jinou stránku nebo vymazat pøesunutím na ikonu „X” v horní èásti obrazovky. Pro pøidání, 
pøesunutí nebo vymazání aplikace zvolte aplikaci z menu „aplikace a widgety” a zopakujte tentýž postup.

Správa SIM karet
Vložené SIM karty a pøipojení mùžete spravovat v nastavení pod položkou Nastavení -> Správa SIM. Zde 
mùžete zvolit výchozí kartu pro volání, posílání zpráv a datové pøipojení. Rovnìž zde spravujete roaming.



Nastavení Wi-Fi
Ze stavové lišty na hlavní obrazovce zvolte Nastavení. Posuvník Wi-Fi (1) pøesuòte do polohy „Zapnuto” 
(2). Ze seznamu vyberte požadovanou sí� (3). 

Je-li sí� šifrovaná, zadejte pomocí klávesnice heslo a kliknìte na „Pøipojit (4). Po úspìšném ovìøení telefon váš 
pøístup uloží a opìt se v pøípadì dostupnosti sítì automaticky pøipojí. Telefon pracuje se šifrováním WEP, 
WPA, WPA2, TKIP a AES. 



Pøipojení Bluetooth
Ze stavové lišty na hlavní obrazovce zvolte Nastavení a postupujte takto:

1. Klepnìte na kartu Bluetooth 3. Zvolte zaøízení, k nìmuž se chcete pøipojit
2. Aktivujte modul Bluetooth 4. Pøijmìte žádost o spárování

Prohlížení internetu
Váš tablet Energy je vybaven výkonným webovým prohlížeèem. Jakmile se pøipojíte k Wi-Fi síti nebo 
datové 3G síti, na hlavní ploše kliknìte na ikonu Prohlížeè. Automaticky nabìhne domácí obrazovka, viz 
obrázek vpravo.

1. Obnovení stránky
2. Webová adresa

- 2.1 vložte vlastní adresu
- 2.2 odešlete tlaèítkem ENTER

3. Záložky
4. Správce karet
5. Vpøed
6. Zpìt



E-mailový klient
Pro nastavení vašeho úètu použijte údaje, které jste získali od poskytovatele e-mailových služeb. 

1. Zvolená složka
2. Nová zprávy
3. Vyhledávání
4. E-maily
5. Složky
 

Hudební pøehrávaè

1. Seznam skladeb
2. Grafika
3. Délka skladby
4. Náhodné pøehrávání
5. Další skladba
6. Pøehrávání / pauza
7. Pøedchozí skladba
8. Opakování
9. Odehraný èas
10. Lišta prùbìhu



Video pøehrávaè

1. Zpìt na seznam filmù 2. Pøehrávání / pauza 3. Sdílet
4. Nastavení 5. Pøehrávané video 6. Délka
7. Celá obrazovka 8. Vpøed 9. Stop
10.Zpìt 11. Lišta prùbìhu 12. Odehraný èas

Kamera
1. Režim obrazu
2. Efekty
3. Pøepnutí kamer
4. Blesk
5. Nastavení
6. Náhled obrazu
7. Volba režimu
8. Spouš�
9. Pøístup do galerie



Galerie obrázkù a videa
Pro pøechod na pøedchozí / následující obrázek listujte 
prstem po displeji v horizontálním smìru. Pro návrat 
na hlavní obrazovku stisknìte tlaèítka Back nebo 
Home.

1. Možnosti zobrazení
2. Zkratka k fotoaparátu
3. Volby

1. Zpìt na výpis obrázkù 2. Sdílet 3. Volby
4. Obrázek 5. Režim úprav



MicroSDHC/XC a USB Host

Aktualizace systému
Váš  Energy Phone je založen na operaèním systému Android, který lze v pøípadì potøeby reinstalovat nebo 
aktualizovat. Ve výchozím nastavení probíhají aktualizace systémem OTA (Over The Air), takže se Energy 
Phone automaticky spojí s našimi servery, stáhne soubor a nainstaluje novou verzi systému, jakmile je k 
dispozici.
Aktualizaci nebo obnovení systému mùžete provést také ruènì. Tento proces je jednoduchý, ale musí být 
proveden peèlivì a pouze, když je to nezbytnì nutné. Jestliže zaznamenáváte pády nebo zamrznutí 
systému, náhodné restarty nebo problémy s pøístupem k pamìti, mìli byste operaèní systém obnovit nebo 
aktualizovat na novìjší kompatibilní verzi.

Postupujte podle tìchto krokù:
1. Ujistìte se, že je baterie telefonu plnì nabita. V opaèném pøípadì pøipojte tablet Energy k zásuvce pomocí  
    dodaného AC/DC napájecího adaptéru a poèkejte, dokud se baterie zcela nenabije.
2. Na vašem poèítaèi navštivte stránku 
3. Vstupte do sekce podpory „Support” a najdìte rodinu zaøízení „Smartphone”.
4. Vyberte z roletového menu model vašeho pøístroje a stáhnìte nejnovìjší dostupnou verzi OS Android.
   Upozornìní: Ujistìte se, že stahujete systém urèený pøímo pro váš pøístroj a odpovídající øadu sériových
    èísel. Aplikací nesprávného systému mùžete váš pøístroj nevratnì poškodit.
5. Rozbalte stažený archiv do poèítaèe.
6. Proètìte si textovou informaci obsaženou v archivu a následujte uvedeného postupu.

Váš Energy Phone je vybaven slotem na MicroSD karty pro 
rozšíøení kapacity pamìti. Vkládejte / vyjímejte microSD 
kartu pouze do / z vypnutého zaøízení, abyste pøedešli ztrátì 
dat.

Energy Phone dále disponuje USB portem pro snadné 
kopírování dat do / z poèítaèe. Propojte zaøízení dodaným 
MicroUSB kabelem, potvrïte spojení a mùžete spravovat a 
pøenášet hudbu, videa a obrázky. 

Telefon také disponuje režimem USB OTG, díky nìmùž 
mùžete pøipojit další periferie, napøíklad klávesnici, myš 
nebo externí pamìti. K tomu je zapotøebí redukce 
microUSB-USB (samice), která není souèástí balení.

www.energysistem.com
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FAQ - nejèastìjší dotazy
Proè nelze pøehrát nìkteré MP3 soubory?
MP3 soubory musí být nakódovány podle standardu Layer 3 MPEG1, MPEG2 a MPEG2.5. Pokud toto vaše 
soubory nesplòují, je tøeba je pøekonvertovat.

Mùj Energy Phone  se nezapne, co mùžu dìlat?
Ujistìte se, že je baterie dostateènì nabitá. Pokud se tablet nezapne asi cca po 30 minutách nabíjení, mùže 
být problém s operaèním systémem. Prostudujte prosím sekci o reinstalaci / aktualizaci systému.

Proè nelze pøehrát nìkteré WMA soubory?
Ujistìte se, že soubory nejsou kódovány systémem DRM.

Proè nelze vidìt videa, obrázky nebo texty pøi procházení souborù v hudebním pøehrávaèi?
Každá aplikace zobrazuje pouze soubory spjaté s jejím obsahem. Takže pokud procházíte složky v 
hudebním pøehrávaèi, zobrazí se pouze hudební soubory, videa ve video pøehrávaèi atd. Pokud chcete vidìt 
všechny typy souborù naráz, z nabídky aplikací zvolte FileXplorer.

Jaké video formáty jsou kompatibilní s mým Energy Phone?
Váš Energy Phone mùže pøehrávat množství video formátù bez pøekódování, nicménì možnosti playbacku jsou 
omezené podle použité aplikace. Pokud nìkterý formát nelze pøehrát, vyhledejte kompatibilní program.

Proè nelze zobrazit moje JPG obrázky?
Mnoho digitálních fotoaparátù a editaèních programù pøidává skrytá data do JPG souborù. Tato data 
mohou zabránit zobrazení souborù v nìkterých aplikacích. V pøípadì nutnosti obrázek pøeuložte v jiné 
aplikaci a vymažte tato metadata.

Nìkdy obrazovka zèerná a zaøízení neodpovídá.
Ideálnì vždy restartujte zaøízení pomocí položky v menu vypnutí, ale v pøípadì, že pøístroj vùbec nereaguje, 
vyjmìte baterii, vložte ji zpìt a stisknìte tlaèítko POWER.

Udávaná kapacita pamìti Energy Phone Pro 4G  je 16GB, ale skuteènì dostupná pamì� je nižší. Proè?
Operaèní systém Android a pøedinstalované aplikace zabírají pøibližnì 8 GB pamìti. Tím pádem kapacita 
dostupná pro uživatelská data je menší.

Co mám udìlat, abych mohl instalovat vlastní stažené aplikace?
Zaprvé se ujistìte, že soubor má pøíponu instalaèního balíèku Android (.APK), zadruhé OS Android vás 
vyzve k aktivaci instalace aplikací z „Neznámých zdrojù” (”Unknown Sources”). Tato volba je z dùvodu 
bezpeènosti pùvodnì neaktivní.
Pro aktivaci instalace zvolte v menu Nastavení -> Zabezpeèení -> Neznámé zdroje (zaškrtnìte).

Jaká je výdrž zaøízení?
Záleží to z velké míry na podmínkách používání, jako napøíklad jasu obrazovky, použití sluchátek nebo 
reproduktoru, èi použité síti (4G/WiFi). Pøibližná výdrž baterie na jedno nabití je 165 hodin standby a 15 
hodin hovoru.

Na jakých frekvencích telefon pracuje?
Energy Phone Pro 4G pracuje v 3G režimu v sítích WCDMA 900/2100 MHz a 4G režimu v FDD-LTE pásmech 
800/1800/2600 MHz.



Záruèní informace a podpora produktu
Spoleènost Energy Sistem poskytuje na tento produkt záruku 36 mìsícù. To znamená, že ke standardní 
zákonné záruce 24 mìsícù výrobce poskytuje extra záruku dalších 12 mìsícù. V této lhùtì Vám výrobce za 
nefunkèní výrobek mùže nabídnout nový pøístroj, pøípadnì novìjší èi alternativní model. V prodloužené 
lhùtì nelze žádat vrácení penìz. Záruka se vztahuje na vady materiálu a dílù, nevztahuje se na fyzické 
poškození, použití v rozporu s pokyny èi rozebrání a opravy nepovolanou osobou. Rovnìž se nevztahuje na 
opotøebení mechanických souèástí, jako jsou konektory èi tlaèítka.
Minimální životnost baterie garantovaná výrobcem je 12 mìsícù od data nákupu.

Poznámka
Zaøízení mùže obsahovat odkazy na stránky nebo servery provozované tøetími stranami, které nemají 
spojitost s Energy Sistem Soyntec S.A. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaši informaci nebo pohodlí; Energy 
Sistem S.A. není odpovìdná za jejich dostupnost, obsah, aktualizaci, relevanci nebo pøesnost. Stejnì tak 
spoleènost nezodpovídá za funkènost aplikací tøetích stran dostupných nebo dodateènì stažených v 
operaèním systému Android.
Tyto externí zdroje mohou obsahovat nebo odkazovat na chránìné obchodní známky, patenty, 
registrované informace, technologie, produkty, procesy nebo vlastnictví dalších spoleèností èi jednotlivcù. 
Veškerá práva jsou vyhrazena jejich vlastníkùm a uživateli není poskytnuta žádná licence nebo právo k uží-
vání tìchto názvù, patentù, prùmyslových tajemství, technologií, procesù nebo ostatního vlastnictví 
dalších spoleèností èi jednotlivcù.

Bezpeènostní upozornìní a SAR
Je zakázáno používat telefon v jistých místech a situacích, napøíklad v letadlech, nemocnicích, servisních 
stanicích a garážích. Pro snížení množství absorbované vyzáøené energie použijte handsfree sadu nebo 
hlasitý odposlech èi bluetooth sluchátka. Nevolejte v místech se slabým signálem, v autì, vlaku nebo 
metru. Nepøikládejte telefon k citlivým oblastem, napø. k bøichu tìhotné ženy, zejména bìhem volání. 
Pokud máte elektronický implantát (kardiostimulátor, inzulinovou pumpu, neurostimulátor atd.) držte 
telefon bìhem hovoru alespoò 15cm od tìla a na opaèné stranì, než je implantát umístìn.

Informace o vyzáøené energii (SAR)
Toto zaøízení splòuje limity vytvoøené organizací ICNIRP pro vyzáøení rádiové vlny. Pøístroj nepøekraèuje 
SAR limit rádiových vln. Jednotka SAR mìøí množství rádiové energie absorbované tìlem bìhem používání 
zaøízení. SAR limit pro Evropu èiní 2.0W/kg. Test provedený na tomto zaøízení uvádí nejvyšší hodnotu SAR 
pøi použití u ucha / hlavy 0.431 W/kg.







Prohlášení o shodì
Výrobce Energy Sistem Soyntec S.A., Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1, 03509 Finestrat Alicante 
(Španìlsko) deklaruje exkluzivní odpovìdnost za shodu produktu Energy Sistem Energy Phone Pro 4G, 
vyrobeného v Èínì, se souvisejícími normami a standardy Evropské unie dle smìrnice 99/05/EC 
Evropského parlamentu a Komise z 9. bøezna 1999.

Více informací o pøístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.com

Toto zaøízení je elektroodpad a nepatøí do domovního
odpadu. Takto oznaèené nefunkèní zaøízení mùžete
odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sbìrnì.

Dovozce pro ÈR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.
Autorizovaný servis: Getta Trade s.r.o., Pøíèná 199, 28922 Lysá nad Labem.
Tel: 777 785 404 (Po-Pá 9-15 hod.), E-mail: podpora@getta.cz, www.getta.cz
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