Za?ízení Orange
Zprovoznění zařízení Orange
Omezení spotřeby dat při využívání SIM karty

Zprovozn?ní za?ízení Orange
Spušt?ní
Zařízení je připraveno k okamžitému spuštění. Zapnete ho stiskem tlačítka (menšího) na
pravé straně přístroje, které je názorně vyznačeno na obrázku. Aplikace jsou v zařízení již
předinstalovány v hlavním menu, stáčí vyhledat a stisknout ikonu FIK nebo
eRecept.

TIP: Pokud zařízení nelze zapnout vložte jej do nabíjecí kolébky. Plné nabití může trvat až 36 hodin z důvodů vysokokapacitní baterie.
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P?ipojení k Internetu
Pro první spuštění aplikací je nutné být připojen k Internetu.
Připojen
í Wi-Fi
V hlavním menu naleznete ikonu NASTAVENÍ, dále v části Bezdrátová připojení a sítě
zvolíte možnost Wi-Fi . V zobrazeném seznamu vyhledáte název vaší sítě.

Připojení přes datovou SIMkartu
Zařízení disponuje mobilním připojením. Místo pro vložení se nachází v levé straně
přístroje pod odnímatelnou krytkou.

TIP: Pokud aplikace hlásí: There has been error processing an request – nejste připojeni k internetu!

První spušt?ní aplikace
Na hlavní obrazovce klikněte na ikonku příslušné aplikace. Na obrazovce zvolte Založit nový
účet, zadejte platný e-mail a heslo. Aplikace naskočí do hlavního menu aplikace.

Omezení spot?eby dat p?i
využívání SIM karty
Pokud využíváte internetové připojení přes SIM kartu, platí se obvykle za množství přenesených
dat. Je proto dobré zajistit, aby nebylo přenášeno více než je potřeba. Některé aplikace mají
tendenci přenášet data v pozadí i když nejsou používány.
Možné řešení pro snížení spotřebovaných dat je omezení přenosu dat na pozadí:
1. Dvakrát stáhneme dolů vrchní lištu, kde je čas, stav baterie apod.
2. Zde klikneme na ukazatel signálu a názvu operátora
3. Přejdeme do "Další nastavení"
4. Přepneme na "CELLULAR" případně "MOBILNÍ DATA"
5. Vravo nahoře klikneme na 3 tečky
6. Omezení zapneme zvolením "Restrict app backgroud data" případně "Omezení dat
aplikací na pozadí"

Zapnutí této funkce však může mít vliv na funkčnost některých aplikací. Např. emailový
klient vás neupozorní, že vám přišel email, dokud aplikaci neotevřete.
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Po sjetí níže ve stejné nabídce také můžete zjistit, kolik která aplikace spotřebovala dat - "App
usage" ("Spotřeba dat"). Pokud se zde nacházejí aplikace, které spotřebovávají data, a nejsou pro
vaše účely potřebné, lze je odinstalovat či zablokovat v nastavení androidu. Tuto možnost však
doporučujeme nejprve konzultovat s našimi techniky.

