Víta vás nový iPhone. Dovoľte, aby sme vám
ho predstavili.
Začnite tým, že zapnete iPhone stlačením a podržaním
tlačidla Vypnúť/Zapnúť na niekoľko sekúnd. Potom
podľa inštrukcií na obrazovke nastavte váš iPhone.

Základy ovládania
Ak chcete vypnúť alebo reštartovať iPhone, stlačte
a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Vypnúť/Zapnúť
a potom potvrďte voľbu posunutím prepínača.
Ak chcete vypnúť obrazovku a naďalej prijímať hovory,
stlačte tlačidlo Vypnúť/Zapnúť jedenkrát. Pre návrat na
plochu kedykoľvek stlačte tlačidlo Domov. Pre rýchle
prepínanie medzi aplikáciami stlačte tlačidlo Domov
dvakrát a potom klepnite na ikonu aplikácie.

Vypnúť/
Zapnúť
Spať/
Zobudiť

Ahoj.

Telefón
Pre uskutočnenie hovoru klepnite na telefónne číslo
v Kontaktoch, Obľúbených položkách, emailovej či
textovej správe, alebo takmer kdekoľvek v iPhone.
Prípadne otvorte aplikáciu Telefón, klepnite na ikonu
Klávesnice a zadajte číslo manuálne. Ak stlačíte tlačidlo
Zap/Vyp jedenkrát, prichádzajúci hovor sa stlmí. Ak ho
stlačíte dvakrát, odošle sa priamo do odkazovača.
Môžete tiež prstami posunúť tlačidlo Telefón smerom
nahor a odpovedať textovou správou alebo nastaviť
pripomienku na zavolanie späť. Pre odpovedanie
na hovor použitím náhlavnej sady stlačte stredné
tlačidlo jedenkrát. Ďalším stlačením stredného tlačidla
prebiehajúci hovor ukončíte.

FaceTime
Vyberte niekoho zo svojich kontaktov a klepnutím
na tlačidlo FaceTime spustite videohovor s užívateľom
iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu. Prípadne
spustite videohovor počas telefonovania klepnutím
na FaceTime. Počas videohovoru môžete klepnutím na
tlačidlo Fotoaparát prepnúť na zadnú kameru a zdieľať
tak obraz svojho okolia.
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Tichý režim
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Domov

Stručná príručka
Lightning konektor

Vyžaduje zariadenie s povolenou funkciou FaceTime u oboch účastníkov hovoru.

Správy
Klepnite na ikonu Správy a odosielajte iMessage
správy užívateľom iPhonov, iPadov, iPodov touch
alebo Macov, prípadne odosielajte SMS alebo MMS
správy na mobilné telefóny. Do poľa Pre zadajte
meno alebo telefónne číslo, prípadne vyberte
niektorý z kontaktov. Napíšte správu a klepnite
na Odoslať. Pre odoslanie fotiek alebo videa klepnite
na tlačidlo Fotoaparát.

Písanie a úpravy
iPhone počas písania opravuje a navrhuje slová.
Ak teda klepnete na nesprávne písmeno, pokojne
píšte ďalej. Na prijatie navrhovaného slova klepnite
na medzerník. Navrhované slovo zamietnete
klepnutím na „x“. Text upravíte dvojitým klepnutím
na slovo a potiahnutím bodov uchytenia roztiahnete
svoj výber. Prípadne na slove podržte prst, až kým
sa nezobrazí lupa. Potom posúvaním prsta nastavte
kurzor na požadované miesto a klepnite na vystrihnúť,
kopírovať alebo vložiť. Diktovanie spustíte klepnutím
na tlačidlo Mikrofón.

Hlásenia
Hlásenie sa po prijatí na krátky čas zobrazí na vrchu
obrazovky. Vaša aktuálna činnosť nebude prerušená.
Hlásenie môžete buď ignorovať, alebo ho klepnutím
okamžite riešiť. Pre zobrazenie prehľadu posledných
hlásení prejdite prstom zhora nadol na ktorejkoľvek
obrazovke. Nové hlásenie môžete otvoriť priamo zo
zamknutej obrazovky potiahnutím jeho ikony doprava.

Siri
Požiadajte Siri, aby vykonala hovor, otvorila aplikáciu,
odpovedala na správu, našla cestu, naplánovala
pripomienky a stretnutia a mnoho ďalších činností.
Ak chcete začať používať Siri, stlačte a podržte tlačidlo
Domov. Ak používate náhlavnú sadu, stlačte a podržte
prostredné tlačidlo. Po zaznení tónu začnite prirodzene
rozprávať. Siri bude počúvať a potom odpovie. Ďalšie
príklady, ako vám môže pomôcť, získate, keď sa Siri
spýtate „What can you do?“

Kamera
Na okamžitý prístup k fotoaparátu zo zamknutej
obrazovky posuňte tlačidlo Fotoaparát nahor,
prípadne klepnite na ikonu aplikácie Kamera na
ploche. Klepnutím na ľubovoľný objekt na obrazovke
upravujete zaostrenie a expozíciu. Fotografiu
nasnímate klepnutím na tlačidlo Fotoaparát
alebo stlačením jedného z tlačidiel ovládania hlasitosti.
Klepnutím na Možnosti urobíte panoramatickú
fotku. Na nahrávanie HD videa posuňte prepínač do
polohy Video a potom klepnite na tlačidlo Nahrávať.
Počas záznamu môžete dokonca klepnúť na tlačidlo
Fotoaparát a urobiť fotku.

Fotky
Pre zobrazenie vašich obrázkov klepnite na tlačidlo
Fotky na ploche. Medzi obrázkami listujete švihnutím
prsta smerom doprava alebo doľava. Obrázok zväčšíte
klepnutím dvakrát alebo pohybom dvoch prstov od
seba. Klepnite jedenkrát pre zobrazenie ovládacích
prvkov. Fotku môžete upraviť alebo vylepšiť, zdieľať
ju cez Mail, iMessage, Facebook alebo Twitter, vytlačiť
a mnoho iného. Ak máte v iCloude povolenú službu
Fotostream, budú fotky, ktoré odfotíte, automaticky
odoslané na všetky vaše zariadenia.

Safari
V Safari dvakrát klepnite na akúkoľvek časť webovej
stránky - obrázok alebo text - a zväčšíte si ju.
Opätovným klepnutím dvakrát ju zmenšíte. Otočte
iPhone a zobrazte si webovú stránku na šírku. Pre
zobrazenie článku bez rušivých prvkov klepnite na
tlačidlo Čítačka vo vrchnej časti obrazovky. Klepnite
na tlačidlo Viac stránok a môžete prepínať medzi
webovými stránkami alebo otvoriť novú stránku.
Klepnutím na tlačidlo Zdieľať môžete webovú stránku
zdieľať cez Mail, iMessage, Facebook alebo Twitter,
prípadne ju uložiť do svojho zoznamu Na čítanie.

Mapy
Ak chcete zistiť svoju polohu, klepnite na tlačidlo
Poloha. Vaša aktuálna poloha bude označená modrou
bodkou. Pomocou dvoch prstov otáčajte mapu
alebo pohybom prstov k sebe alebo od seba meňte
veľkosť. Potiahnutím dvoch prstov nahor alebo nadol
môžete mapu nakláňať. Zadaním slov, ako napríklad
„Starbucks“ alebo „pizza“, do vyhľadávacieho poľa
nájdete miesta vo svojom okolí. Klepnutím na tlačidlo
Rýchla cesta spustíte podrobnú navigáciu. Po zrolovaní
stránky s mapou sa zobrazia dopravné podmienky
a zmení sa zobrazenie mapy.

Obchody App Store a iTunes Store
Klepnite na ikonu App Store a prehliadajte si aplikácie
v kategóriách hry, cestovanie, sociálne siete a ďalšie.
Ak chcete kúpiť aplikáciu a stiahnuť ju priamo do
svojho iPhonu, klepnite na Kúpiť. Množstvo aplikácií je
dokonca zadarmo. Klepnutím na ikonu iTunes môžete
vyhľadávať hudbu, filmy, TV seriály a ďalšie možnosti.
Potom klepnutím vykonajte nákup a aplikáciu si
bezdrôtovo stiahnite.

iCloud
iCloud uchováva vašu hudbu, fotky, aplikácie,
kalendáre, dokumenty a ďalšie. iCloud je integrovaný
s vašimi aplikáciami a bezdrôtovo prenáša váš
obsah do všetkých vašich zariadení. Môžete si tiež
stiahnuť hudbu a aplikácie, ktoré už boli zakúpené
v iTunes Store alebo App Store.

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o možnostiach iPhonu získate na
stránke www.apple.com/sk/iphone.
Pokyny a informácie o bezpečnosti a manipulácii
nájdete v Príručke užívateľa pre iPhone na adrese
support.apple.com/sk_SK/manuals/iphone. Ak si
chcete prezerať príručku na vašom iPhone, stiahnite
si ju z iBookstore alebo použite záložku v Safari.
Podpora
Pre podporu týkajúcu sa sieťových služieb, odkazovača
a fakturácie kontaktujte vášho poskytovateľa sieťových
služieb. Pre podporu pre iPhone alebo iTunes navštívte
www.apple.com/sk/support/iphone.
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