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Kvalita 
hovoru

Kontrolní body, když se nepropojují hovory 

Kontrolní body, když během hovoru (odchozího i příchozího) není slyšet žádný zvuk 

Zkontrolujte
Mrakodrap

Interiéry a suterén 
budovy

Nemáte kvalitní 
příjem rádiových 
signálů

Místa, kde se 
překrývají 
dosahy vysílačů

Zastavěná oblast
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Kontrolní body, když se nepropojují hovory

Pokud není k dispozici kvalitní signál, 
telefon může mít výpadky, nebo 
může být ovlivněna kvalita hovoru.

Vyjměte 
a znovu 

vložte SIM 
kartu.

Stůj 

Ven

Musíte 
zkontrolovat 

nastavení.

Okamžité 
odpojení, když 

se pohnete?

Vložte správně 
SIM kartu. Kov blokuje 

rádiové 
signály!

Aktuali-
zujte soft-

ware
Ó – nový 
software

Žádná 
stará 
verze

Zkontrolujte rádiový signál 
v okolním prost edí

Zkontrolujte nastavení 
za ízení

Zkontrolujte SIM kartu

Problémy s hovorem vznikají 
p i pohybu?

Používání kovového pouzdra 
nebo krytu

Do asné chyby

Zkontrolujte verzi softwaru 
vašeho p ístroje

Zkontrolujte
Mrakodrap

Interiéry a suterén 
budovy

Nemáte kvalitní 
příjem rádiových 
signálů
Místa, kde se 
překrývají 
dosahy vysílačů

Zastavěná oblast

Praskání

Nelze volat ani přijímat hovor? 
Zkontrolujte, zda není zapnutý 
"Režim Letadlo" (nebo zda není 
zapnuto např. "Odmítnutí hovoru" 
v nastavení hovorů).

Smartphone může mít chvilkový 
výpadek, protože v oblastech pokrytí 
rádiovými signály poskytovanými sítí 
vysílačů může být nepokrytá část při 
pohybu mezi nimi. 

Smartphone dočasně nedokáže 
přijímat žádný signál? Zkuste 
vypnout napájení, vyjměte a znovu 
vložte SIM kartu. 

Zkontrolujte, zda je SIM karta 
správně vložena, nebo zda není 
poškozen slot pro SIM kartu.

Kovová pouzdra mohou mít vliv 
na příjem rádiových signálů a přenos 
signálu při vašem smartphonu. 

Pokud máte starou verzi softwaru, aktu-

alizujte ji na nejnovější verzi. Společnost 

Samsung nabízí zákazníkům různé způsoby 

aktualizace fi rmwaru jejich smartphonu, 

včetně aplikace "Kies" (dostupná na webo-

vé stránce www.samsung.com), nástroje 

"SMART Tool" (dostupný na některých mís-

tech u autorizovaných prodejců Samsung) 

a FOTA (ve vašem zařízení zvolte "Nastave-

ní", pak "Informace o zařízení" > "Aktualiza-

ce softwaru").

Vysílač AVysílač A

Vysílač BVysílač B

Blokování 
Blokování 

rádiových
rádiových

vlnvln

V pokrytí sítě 
může být 

nepokrytá 
část
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Kontrolní body, když během hovoru (odchozího 
i příchozího) není slyšet žádný zvuk

Stiskl jsem tlačítko 
zvýšení hlasitosti 

a už tě slyším. 

Mikrofon 
a reproduktor 

mají magnetické 
vlastnosti. Dávejte 
pozor na kovové 

piliny!

Neslyším tě, 
neboť jsou 

v reproduktoru 
nečistoty!

Nezakrývejte 
reproduktory.

Zkontrolujte nastavení hlasitosti hovoru Zkontrolujte p ítomnost ne istot 
i cizích látek Upevn ní ochranné fólie na displeji

Během mluvení do telefonu můžete nastavit hlasitost 
hovoru stisknutím tlačítka zvýšení (snížení) hlasitosti 
na boku vašeho smartphonu.

Zkontrolujte, zda nejsou v otvorech pro reproduktor 
a mikrofon žádné nečistoty či cizí látky. 

Zkontrolujte, zda ochranná fólie na displeji neblokuje 
otvory pro mikrofon nebo reproduktor.
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