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INSTALUJTE APLIKACE  
Z GOOGLE PLAY
Smartphony umí víc, než pouze volat a upozorňovat.  
Google Play poskytuje přístup k mnoha aplikacím jako je Dropbox, 
Evernote a další. Zvládněte svoji práci rychleji a lépe.

Pro přístup do prostředí Android včetně Google Play stiskněte a podržte pravý 
dolní roh obrazovky a zvolte Nastavení – O telefonu – Přepnout na Android.

PŘIPRAVENÝ PRO KANCELÁŘ
Vestavěná kamera a citlivý mikrofon jsou navržené pro 
videokonference. Vyberte si v Google Play tu správnou aplikaci 
a k další videokonferenci se připojte od vašeho stolu.

Můžete si také připojit váš oblíbený headset přes Bluetooth nebo EHS 
a budete mít ruce volné pro psaní poznámek.

Vaše IT oddělení nebo nezávislí vývojáři mohou díky otevřenému 
systému Android integrovat Raven na míru vaší firmě. STRUČNÝ NÁVOD

VŠECHNY VAŠE KONTAKTY 
BUDOU AKTUÁLNÍ
Všechny kontakty z mobilu můžete mít v Ravenovi. Můžete je 
synchronizovat s Exchange, Google a dalšími podporovanými službami 
tak, abyste je měli vždy a všude aktuální. Synchronizace vám ušetří 
nepříjemnosti s opakovanými ručními úpravami kontaktů ve vašem 
mobilním telefonu, Outlooku a stolním telefonu.

Pro nastavení účtů k synchronizaci stiskněte a podržte pravý dolní roh 
obrazovky a zvolte Nastavení – Účty – Přidat účet.
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ZAČÍNÁME

1 Kryt kabelů

3 Připojte napájecí adaptér, 
sluchátko, vložte SIM

2 Otevřete kryt

Hlasitost reproduktoru
Ovládání hlasitosti je vždy 
k dispozici na displeji.

Zvedni a volej
Ovládání je snadné, 
stačí zvednout sluchátko, 
zobrazí se kontakty 
a můžete volat.

Indikátory
Stav mobilní sítě, WiFi a Bluetooth.

Přehled hovorů
Nezapomeňte zavolat zpátky. Přehledný souhrn 
zmeškaných, příchozích a odchozích hovorů vám pomůže.

Oblíbené kontakty
Vaši kolegové, rodina a přátelé 
jsou elegantně zobrazeni 
a čekají, až jim zavoláte.

Nastavení
Stiskněte a podržte pro přístup 
k nastavení telefonu.

Tichý profil
Nedejte se rušit během kreativní práce 
nebo schůzek ve vaší kanceláři. Vypnuté 
zvonění se vám později připomene.

Kontakty
Přidejte nebo upravujte svoje 
kontakty a synchronizujte je s účty 
na Exchange a Google.

Zprávy
Textové zprávy se hodí 
pro krátké vzkazy kolegům 
a přátelům.

Tlačítko napájení
Je zapuštěné, aby se 
zabránilo nechtěnému 
stisknutí.

Ovládání hlasitosti
Pohodlně umístěné 
tlačítko jako alternativa 
k tlačítkům na obrazovce.

Zavřete kryt4 Stiskněte tlačítko 
napájení5

Fotky kontaktů
Přidejte k telefonním  
číslům také tváře 
a synchronizujte si fotografie 
kontaktů z vašeho mobilního 
telefonu.

JEDNODUCHÝ, ALE VÝKONNÝ


