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Poruchy
 mobilního

 telefonu
Kontrolní body pro zařízení, která se nezapnou, 

fungují pomaleji, než je obvyklé, nebo se sama resetují

Kontrolní body pro zařízení s příznaky poruch jasu nebo barev displeje

Porucha z důvodu stažených aplikací
Už se cítím 

lépe!
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Kontrolní body pro zařízení, která se nezapnou, 
fungují pomaleji, než je obvyklé, nebo se sama 
resetují

Odstraňte 
aplikace, 
které již 

nepoužíváte

Nezpůsobuje 
problém 
stažená 

aplikace? Už se cítím 
lépe!

Kdo jsi?
Zvýšíte volnou 

kapacitu 
dostupné 

paměti.

Cizinec.

Pomozte p i uspo ádání pam ti za ízení tím, že odstraníte 
(tj. odinstalujete) aplikace, které již nepoužíváte

Zkontrolujte stažené aplikace Zkontrolujte viry

Společnost Samsung nabízí zákazníkům 
různé způsoby aktualizace fi rmwaru 

jejich smartphonu, včetně aplikace "Kies" 
(dostupná na webové stránce www.samsung.
com), nástroje "SMART Tool" (dostupný na ně-
kterých místech u autorizovaných prodejců 
Samsung) a FOTA (ve vašem zařízení zvolte 
"Nastavení", pak "Informace o zařízení" > "Ak-
tualizace softwaru"). Pokud provedete "Root" 
zařízení instalací jiného fi rmwaru než od spo-
lečnosti Samsung, nebo ho "přetaktujete" (tj. 
zvýšíte provozní rychlost procesoru nad rámec 
jeho stanoveného výkonu), může se snížit výdrž 
baterie z důvodu požadavků na ni kladených 
nesprávným používáním zařízení a může to vést 
k nestabilnímu provozu nebo k nefunkčnosti 
zařízení.

Byla stažena 

v era....

Používané aplikace Nepoužívané aplikace

Odstraňte (odinstalujte) aplikace, které již nepoužíváte. Pomocí správce úloh vašeho 
zařízení vyhledejte spuštěné aplikace, abyste je mohli ukončit nebo vypnout, čímž zvýšíte 
výkonnost zařízení. Pro rychlý přístup ke správci úloh stiskněte a podržte tlačítko pro 
zobrazení domovské obrazovky.

Za ízení aktualizujte jen aktualizacemi firmwaru 
poskytovanými spole ností Samsung 

Následkem některých stažených aplikací může dojít k poruchám. Odstraňte (tj. 
odinstalujte) všechny aplikace způsobující problémy ve vašem zařízení a smartphonu.

Protože viry mohou způsobit vážné problémy v provozu smartphonu, používejte antivirovou 
aplikaci. Doporučuje se pravidelná kontrola virů pomocí antivirové aplikace, jako je např. V3 
mobile plus, AVG, Norton nebo Mcafee, které jsou dostupné v obchodě Play Store.
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Kontrolní body pro zařízení, která se nezapnou, 
fungují pomaleji, než je obvyklé, nebo se sama 
resetují

Pokud 
se vaše 
zařízení 
nezapne, 
nebo se 
svévolně 
resetuje

Pokud váš 
smartphone 
"zamrzá" 
nebo 
funguje 
pomaleji

Proč tlačítko 
napájení 

nefunguje?

Myslím, 
že je moje 

vyrovnávací 
paměť 

zaplněna

Jsem čistič 
vyrovnávací 

paměti

Automatická 
synchronizace 

vede ke zvýšení 
využití paměti 

Používejte 
pouze 

originální 
nabíječky

Cizí látky 
a mechanické 
poruchy jsou 

příčinou chyb.
Na tlačítku 
napájení je 
nečistota.

Necítím se 
dobře

Zvýší se 
také zátěž 
procesoru 

(CPU).

Zkontrolujte 
označení "CE"

Zkontrolujte, zda tlačítko napájení na smartphonu není zalepeno nějakou 
nečistotou.

Zkontrolujte, zda na kontaktech mezi smartphonem a baterií nejsou nějaké 
nečistoty.

Vymažte vyrovnávací pam P ehodno te nastavení 
automatické synchronizace

Ujist te se, že používáte originální 
nabíje ku Samsung

Vyrovnávací paměť uchovává data a záznamy 
o zpřístupněných internetových stránkách. 
Pokud vyrovnávací paměť není vyprázdněna, 
časem se kapacita dostupné paměti snižuje, 
což má vliv na výkon. 
Používejte aplikace na čištění paměti dostupné v ob-
chodě Play Store, nebo můžete vymazat vyrovnávací 
paměť pomocí prohlížeče používaného ve vašem 
zařízení, když zvolíte nastavení prohlížeče a volbu 
Vymazat vyrovnávací paměť (Clear Cache).

Díky automatické synchronizaci dat máte stále 
aktuální informace, ale pokud získáváte množství 
informací prostřednictvím e-mailu nebo ze 
sociálních sítí, využívá se více paměti. Zvýší se 
také zátěž procesoru (CPU). Pokud nepotřebujete 
automatickou synchronizaci, můžete automatickou 
synchronizaci zrušit a synchronizovat smartphone 
manuálně podle potřeby.

Používání neoriginálních nabíječek může 
způsobit poškození vašeho smartphonu. 
Zařízení prodávaná v Evropě mají mít 
na typovém štítku označení CE.

Zkontrolujte tla ítko napájení Zkontrolujte baterii a kontakty

Stále vytížený!

Stále vytížený!

INTERNET
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Kontrolní body pro zařízení s příznaky 
poruch jasu nebo barev displeje

Úsporný 
režim je 
vypnutý. Nečistoty 

na světelném 
senzoru

Nastavte 
úroveň 

jasu

Zkontrolujte 
nastavení 

"reverzních 
barev" Podobné 

"spálení 
sluncem".

...vnitřní 
displej je 
rozbitý.

Vnější 
dotykový 
displej je 

v pořádku, 
ale...

Zkontrolujte, zda je povolen úsporný režim 

Zkontrolujte nastavení "Jas" pro displej

Zkontrolujte režim displeje

Displej má bílé pozadí, ne erné. Zkontrolujte 
nastavení reverzních barev – "Negativní barvy"

Zkontrolujte sv telný senzor

P i používání smartphonu bu te opatrní

Nastavení jasu displeje na automatické nastavení 
způsobuje změny jasu. ("Nastavení" > "Zařízení" > 
"Displej" > "Jas" – "Automaticky") Změňte nastavení 
"Automaticky" na manuální nastavení jasu displeje 
(všimněte si, že spotřeba baterie se zvýší, pokud je 
nastaven vysoký jas displeje).

Barvy displeje jsou nestandardní, zkontrolujte, zda 
nejsou nastaveny "reverzní barvy". ("Nastavení" > 
"Zařízení" > "Zpřístupnění" > "Negativní barvy")

Pokud je povolen úsporný režim, displej může být 
tmavší. 

Pozor 
na vypá-

lení

Jas 

VYP.

Režim displeje

Dynamický
Standardní

Video

Přirozený

Displej se může jevit tmavší nebo světlejší podle 
zvoleného režimu displeje. Vyberte prosím preferovaný 
režim displeje. ("Nastavení" > "Zařízení" > "Displej" > 
"Režim displeje") 

Zkontrolujte, zda na světelném senzoru nejsou žádné 
nečistoty nebo fólie, které mohou mít vliv na jeho 
fungování (zejména v případě, pokud je jas displeje 
nastaven na "Automaticky"). ("Nastavení" > "Zařízení" > 
"Displej" > "Jas" – "Automaticky")

Změnil jsem 
režim displeje 

na "Přizpůsobit 
displej". Za určitých 
podmínek tak bude 

jasnější.

1. Dávejte pozor na "vypálení".
Dlouhodobé zobrazení "statického" obrazu způsobuje 
"vypálení displeje", zvláště je-li úroveň jasu nastavena 
na maximum. Krátce stiskněte tlačítko napájení, pokud 
zařízení nepoužíváte, aby se přepnulo do "režimu spánku".

2. Pečujte o displej zařízení. 
Je možné, že vnější displej je v pořádku, ale vnitřní 
zobrazovací displej je poškozen. Pečujte o vaše zařízení.

Dlouhodobé zob-
razení "statického" 
obrazu způsobuje 
"vypálení displeje"
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Porucha z důvodu stažených aplikací

Poruchy re-
produktorů!

Mám 
neustále 

měnit sítě?
Upír! Ach! 

Mám 
závratě.

Přestaň! 
Nemůžu 

spát.Proč jsi tak 
pomalý?

2. Nainstalujte si nejnov jší software.
Pokud se projevují stejné příznaky i po provedení pokynů z části Tip 1, ověřte, zda je 
dostupná aktualizace fi rmwaru pro vaše zařízení. Před aktualizací fi rmwaru si zálohujte 
data zařízení. Společnost Samsung nabízí zákazníkům různé způsoby aktualizace 
fi rmwaru jejich smartphonu, včetně aplikace "Kies" (dostupná na webové stránce www.
samsung.com), nástroje "SMART Tool" (dostupný na některých místech u autorizovaných 
prodejců Samsung) a FOTA (ve vašem zařízení zvolte "Nastavení", pak "Informace 
o zařízení" > "Aktualizace softwaru").

TIP1. Už jste n kdy použili "Nouzový režim"?
Zda příznaky problémů způsobuje stažená aplikace, je možné zkontrolovat spuštěním 
zařízení v nouzovém režimu. Chcete-li aktivovat "Nouzový režim", opakovaně klepejte 
při zapnutí zařízení na tlačítko "Menu". "Nouzový režim" se zobrazí na spodní levé 
straně displeje, když se zařízení zapne. Pokud zařízení pracuje normálně, restartujte 
ho do "Normálního režimu" a zkuste odinstalovat naposledy staženou aplikaci. Postup 
opakujte, dokud neodinstaluje tu staženou aplikaci, která je příčinou problémů, tedy 
dokud se příznaky problémů neodstraní.

TIP

Hovor se nespojí, nebo 
během hovoru nelze 
vypnout zvuk ani se 
nedají použít jiné funkce 
reproduktorů.

Náhodně se změní 
nastavení Wi-Fi připojení 
nebo datové sítě. 

Smartphone funguje pomaleji 
nebo "zamrzne" následkem 
činnosti některých stažených 
aplikací. 

Zvýšení spotřeby baterie 
může být způsobeno 
zvýšenou aktivitou procesoru, 
pokud je příliš vytížen 
úkoly na pozadí kladenými 
staženými aplikacemi.

Porucha z důvodu stažené 
aplikace, kdy se zařízení 
nepřepne do režimu spánku, 
nebo nezvoní budíky.

Selhání funkce hovoru Náhodné zm ny vašeho 
nastavení datového p ipojení

Za ízení funguje pomalu 
nebo "zamrzá"

Nadm rná spot eba 
baterie Jiné poruchy

Haha!
Vle u se

Selhává to!

NeotravujNastavení datové 
komunikace není 
povoleno

Nouzový režim

Pokud rada 
z části Tip 1 
nepomůže, 

zkuste aktualizaci 
fi rmwaru. Opatrně 

– Nejprve 
zálohujte 

data!

Aktualizujte  
fi rmware.

Chcete-li aktivovat 
"Nouzový režim", 
při zapnutí zaříze-
ní opakovaně kle-
pejte na tlačítko 

"Menu". 

Pokud používáte zařízení 
v nouzovém režimu 

a příznaky poruchy se 
odstraní, je příčinou 

problému stažená aplikace.
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Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením zařízení Samsung.
Další potřebné informace ohledně podpory získáte na webové stránce www.samsung.com/cz/support.


