Uživatelská příručka

Stylový kryt s okénkem
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Začínáme
Úvod
Stylový kryt s okénkem chrání váš telefon Xperia™ Z5 Premium a současně
umožňuje i v zavřeném stavu používat některé funkce a získávat důležité
informace. Když kryt zavřete, aktivuje se v telefonu funkce chytrého okénka a
zobrazí se vybrané widgety ze stavového řádku nebo plochy telefonu. Tyto vybrané
widgety a související funkce pak můžete ovládat i se zavřeným krytem. Můžete si
například přečíst příchozí zprávu, aktivovat fotoaparát, ovládat hudbu nebo
přijmout příchozí volání, aniž byste museli kryt otevřít.

Přehled

1

Okénko

2

Detekční oblast NFC™

Nastavení jedním dotykem
Při použití funkce jedním dotykem k provedení úvodního nastavení stačí přiložit
detekční oblasti NFC na telefonu a krytu Stylový kryt s okénkem k sobě. Funkce NFC
spustí proces nastavení, v jehož průběhu budete moci chování chytrého okénka
přizpůsobit.
Příprava použití krytu Stylový kryt s okénkem
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Otevřete příslušenství Stylový kryt s okénkem.
Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnutá funkce NFC a zda je obrazovka aktivní
a odemčená. Poté přiložte zadní stranu telefonu k detekční oblasti NFC
stylového krytu, jak je znázorněno na obrázku. Obě detekční oblasti by se
měly dotýkat.
Přilepení krytu Stylový kryt s okénkem na telefon

1
2

Umístěte zadní stranu na zadní stranu příslušenství tak, aby byl otvor
objektivu fotoaparátu na krytu zarovnaný s objektivem fotoaparátu.
Pevně zatlačte na všechny okraje telefonu, aby kryt dobře přilnul.

Nabíjení
Než Stylový kryt s okénkem poprvé přilepíte k telefonu, ujistěte se, že je váš
smartphone plně nabitý. Stylový kryt s okénkem nefunguje úplně, je-li smartphone
vybitý.
DK52 USB Charging Dock – nabíjení telefonu

1
2
3
4
5

Zkontrolujte, zda je kryt Stylový kryt s okénkem správně nasazen na telefon a
zda je kryt zavřený.
Vložte do nabíjecí kolébky nástavec.
Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíjecí kolébky.
Druhý konec kabelu zapojte do nabíječky nebo do portu USB počítače.
Nabíječku nebo počítač nezapomeňte připojit ke zdroji napájení.
Umístěte telefon do kolébky tak, aby se kontakty pro nabíjecí kolébku na
telefonu propojily s konektorem v kolébce.
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Základy práce
Interakce s okénkem
Poté, co Stylový kryt s okénkem nasadíte na telefon a provedete potřebná
nastavení, stačí kryt zavřít a aktivovat tím funkci chytrého okénka. Je-li funkce
chytrého okénka aktivní, zmenší se obsah displeje telefonu tak, aby se vešel do
okénka v krytu. Toto okénko je vlastně zmenšená verze obrazovky telefonu a
můžete ho používat stejným způsobem. Můžete například obrazovku ovládat
tažením prstu nebo ťukáním.

Přejíždění prstem

•

Zobrazení dalších widgetů a jiné akce

Ťuknutí

•

Otevření nebo výběr položky

Ztlumení a probuzení displeje
Je-li kryt Stylový kryt s okénkem zavřený a ponechaný určitou dobu v nečinnosti,
obrazovka okénka automaticky ztmavne. Obrazovku okénka můžete kdykoli ztlumit
také ručně nebo probudit.
Probuzení obrazovky pod okénkem
1
2

Ověřte na smartphonu Xperia™, že je režim Probudit ťuknutím zapnutý.
Zapnete ho ťuknutím na položky Nastavení > Displej a přetažením
přepínače vedle možnosti Ťuknutím probudit doprava.
Ťukněte dvakrát na okénko nebo krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
Ruční ztlumení displeje okénka

•

Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
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Základní obrazovka
Je-li kryt Stylový kryt s okénkem nasazený na telefon a je-li aktivována funkce
chytrého okénka, zobrazí se v okénku základní obrazovka. Tato základní obrazovka
je výchozím bodem, odkud můžete přecházet na jiné obrazovky a provádět různé
akce. Je obdobou plochy telefonu. Můžete si zde například prohlížet oznámení
o zmeškaných hovorech nebo o přijatých zprávách, a také fotografovat.
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Používání krytu Stylový kryt s
okénkem
Ovládání příchozích hovorů
Pokud vám někdo zavolá na váš smartphone, na obrazovce krytu Stylový kryt s
okénkem uvidíte, kdo volá. Hovor pak můžete i přes okénko přijmout nebo
odmítnout.
•

•

Přijetí příchozího hovoru
Chcete-li přijmout příchozí hovor, přejeďte přes obrazovku okénka prstem
zleva doprava.
Odmítnutí příchozího hovoru
Přejeďte přes obrazovku okénka prstem zprava doleva.

Přijetí videohovoru
V případě příchozího videohovoru s nasazeným krytem Stylový kryt s okénkem
můžete hovor přijmout prostým otevřením krytu a pohledem do předního
fotoaparátu.
•

Přijetí videohovoru
Otevřete kryt okénka Stylový kryt s okénkem a podívejte se přímo do
předního fotoaparátu vašeho telefonu.

Fotoaparát
Na základní obrazovce krytu Stylový kryt s okénkem můžete spustit aplikaci
fotoaparátu a fotografovat v orientaci na výšku i na šířku.
Fotografování ze základní obrazovky okénka Stylový kryt s okénkem
1
2
3
4

Aktivujte obrazovku okénka krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí .
Fotoaparát aktivujte dlouhým stisknutím ikony a jejím přetažením nahoru.
Jakmile se fotoaparát spustí, zamiřte na fotografovaný objekt.
Fotografii pořídíte ťuknutím na tlačítko .

Budík
Nastavený budík se zobrazuje na základní obrazovce krytu Stylový kryt s okénkem.
Nastavit budík je možné pouze na samotném smartphonu, tj. s otevřeným krytem
nebo zcela bez něho.
Nastavení budíku
1
2
3
4
5
6
7
8

•

Otevřete kryt, abyste měli přístup k celé ploše na obrazovce telefonu.
Na ploše telefonu ťukněte na položku .
Najděte položku Budík a hodiny a ťukněte na ni.
Ťukněte na tlačítko .
Ťukněte na volbu Čas a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
Ťukněte na tlačítko Nastavit.
V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
Ťukněte na tlačítko Hotovo. Budík se nyní objeví na základní obrazovce
okénka Stylový kryt s okénkem.
Odložení zvonícího budíku
Na obrazovce okénka ťukněte na tlačítko Odložit.
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•

Vypnutí zvonícího budíku
Na obrazovce okénka přetáhněte ikonu

doprava.

Vypnutí odloženého budíku
1
2

Otevře Stylový kryt s okénkem.
Na ploše telefonu otevřete panel oznámení stažením stavového řádku dolů a
ťukněte na položku .

Přehrávač hudby
Aplikaci přehrávače hudby můžete spustit přímo ze základní obrazovky krytu
Stylový kryt s okénkem.
•

Přístup k přehrávači hudby
Na základní obrazovce okénka Stylový kryt s okénkem přejeďte prstem
zprava doleva.

Widgety
Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce okénka. Také
fungují jako zkratky. Například widget Kalendář umožňuje zobrazit přímo na
obrazovce okénka základní informace o vašem kalendáři. Další widgety si můžete
stáhnout z webu Google Play™.
Přidání widgetu na obrazovku okénka
1
2
3
4

Aktivujte obrazovku okénka krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí .
Přetahujte prstem doprava, až se zobrazí tlačítko . Ťukněte na ně. Budete
vyzváni k otevření krytu a přidání widgetu přímo na telefonu.
Zobrazí-li se výzva, odemkněte obrazovku telefonu pomocí kódu PIN,
schématu nebo hesla.
Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.
Položky, které se zobrazí po ťuknutí na
změnit.

, jsou součástí výchozího nastavení a nelze je

Přesun widgetu na obrazovce okénka
1
2

Aktivujte obrazovku okénka krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí .
Stiskněte widget, který chcete přesunout, podržte jej a pak jej přetáhněte na
nové místo.
Odebrání widgetu z obrazovky okénka

1
2

Aktivujte obrazovku okénka krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí .
Dotkněte se widgetu, který chcete odebrat, podržte jej a přetáhněte jej na
položku .
Ikony fotoaparátu a hudebního přehrávače se na obrazovce objevují vždy a nelze je
odebrat.

Vypnuté funkce smartphonu
Funkce Inteligentní práce s hovory a Režim rukavic jsou při zavřeném krytu vypnuté. Další
informace o těchto funkcích najdete v uživatelské příručce k telefonu.
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Právní informace
Používání krytu Stylový kryt s okénkem ve vlhkém a prašném
prostředí
Stylový kryt s okénkem je vodotěsný a prachotěsný ve shodě se specifikací třídy
krytí IPX5 a IPX8, viz tabulka níže.
Tato konkrétní hodnocení IP znamenají, že Stylový kryt s okénkem je chráněn před
nízkotlakým proudem vody a také před účinky ponoření na dobu 30 minut do vody
(neslané) až do hloubky 1,5 metru.
Přestože je Stylový kryt s okénkem vodotěsný a prachotěsný, neměli byste ho
zbytečně vystavovat nadměrné prašnosti, písku, blátu nebo vlhkému prostředí s
extrémně vysokými nebo nízkými teplotami.
Stylový kryt s okénkem nevystavujte působení horké vody, znečištěné vody (např.
minerální voda, chlorovaná voda z bazénu nebo mořská voda) ani jiným
kapalinám, které by ho mohly poškodit. Stylový kryt s okénkem dále nevystavujte
tekutým chemikáliím, například saponátům, alkoholu nebo jiným agresivním
kapalinám, jako jsou ovocné džusy, ocet nebo kečup. Pokud se Stylový kryt s
okénkem dostane do kontaktu se slanou nebo znečištěnou vodou, opláchněte ho
v čisté sladké vodě.
Pokud se Stylový kryt s okénkem dostane do kontaktu s vodou, nechte ho před
dalším použitím zcela vyschnout. Pokud například Stylový kryt s okénkem není
zcela suchý, nemusí správně reagovat na ťuknutí na okénko nebo mohou být
ovlivněny funkce volání nebo datových přenosů.
Stylový kryt s okénkem nenasazujte ani nesnímejte ze zařízení Xperia™
nadměrnou silou nebo způsobem, který není popsaný v této příručce.
Potřebujete-li Stylový kryt s okénkem vyčistit, můžete na všechny povrchy použít
měkký a suchý hadřík. Při čištění nepoužívejte alkohol, ředidla, benzin ani
saponáty, mohlo by dojít k vyblednutí barev.
Nevystavujte Stylový kryt s okénkem zbytečně prachu, písku a bahnu.
Pokud se písek, bahno nebo prach dostane mezi Stylový kryt s okénkem a zařízení
Xperia™, otřete je suchým hadříkem. Jinak riskujete, že se zařízení Xperia™ a
Stylový kryt s okénkem poškrábou.
Existuje možnost změny barevnosti vlivem odírání, reakce na pot nebo vystavení
znečištěné vodě. Mějte tento fakt na paměti, používáte-li Stylový kryt s okénkem v
kontaktu s tkaninami a jinými materiály.
Tyto pokyny pro používání ve vlhkém a prašném prostředí se vztahují pouze na samotný
Stylový kryt s okénkem. Vaše zařízení Xperia™ má své vlastní pokyny a omezení pro použití
v prašném a vlhkém prostředí. Než začnete zařízení s příslušenstvím v takovém prostředí
používat, prostudujte si obě sady pokynů.

Záruka na Stylový kryt s okénkem se nevztahuje na poškození nebo defekty
způsobené nesprávným užíváním (včetně použití v prostředích překračujících dané
specifikace IP). Máte-li jakékoli další otázky ohledně použití tohoto příslušenství,
obraťte se na naše oddělení zákaznické podpory.

Třída krytí IP
Stylový kryt s okénkem má certifikaci třídy krytí IP podle normy IEC 60529, což
znamená, že prošel testy, které změřily jeho odolnost vůči prachu i vodě. První
číslice z dvouciferného hodnocení IP určuje úroveň odolnosti vůči pevným částicím
včetně prachu. Druhá číslice určuje, jak je zařízení odolné vůči vodě.
Odolnost vůči pevným částicím a prachu

Odolnost vůči vodě

IP0X. Bez zvláštní ochrany

IPX0. Bez zvláštní ochrany
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IP1X. Ochrana před pevnými předměty o
průměru > 50 mm

IPX1. Ochrana proti kapající vodě

IP2X. Ochrana před pevnými předměty o
průměru > 12,5 mm

IPX2. Ochrana proti kapající vodě při naklonění o 15
stupňů vůči normální pozici

IP3X. Ochrana před pevnými předměty o
průměru > 2,5 mm

IPX3. Ochrana proti vodní tříšti

IP4X. Ochrana před pevnými předměty o
průměru > 1 mm

IPX4. Ochrana proti stříkající vodě

IP5X. Ochrana před prachem s omezeným
proniknutím (bez škodlivých nánosů)

IPX5. Ochrana proti tryskající vodě po dobu 3 minut

IP6X. Ochrana před prachem

IPX6. Ochrana proti vlnobití po dobu nejméně 3 minut
IPX7. Chráněno proti ponoření do vody do hloubky 1
metru po dobu 30 minut
IPX8. Chráněno proti trvalému potopení do vody do
hloubky větší než 1 metr. Přesné podmínky pro každé
zařízení určí výrobce.

Sony SCR46
Před použitím si přečtěte samostatně dodaný leták Důležité informace.
Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná
společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb,
nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile
Communications Inc. provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty
v nových vydáních této uživatelské příručky.
Všechna práva vyhrazena.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation.
Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny
ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.
Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému
příslušenství.
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Declaration of Conformity
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden,
declare under our sole responsibility that our product
Sony type AI-0096
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in
conformity with the appropriate standards
Spectrum

EMC

EN 302 291-2:V1.1.1 EN 301 489-7:V1.3.1

Safety
EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 301 489-3:V1.6.1

following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive 1999/5/EC.
Lund, July 2015

Fredrik Björk

Head of Product Compliance Lund

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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