První spuštění a Nastavení SIM karet
u Dual-SIM telefonů
Vonino Ego QS je Dual-SIM telefon, což znamená, že může pracovat i se dvěma SIM
kartami zároveň.

Sejmutí zadního krytu
Před vložením SIM karty sejměte zadní kryt telefonu od zdířky, kterou najdete po levé
boční straně telefonu.

Vložení SIM karet
Obě SIM karty je nutné zasunout do samotných pozic podle nakreslených schémat
přímo vedle nich. Vlevo zasuňte primární (SIM) kartu, vpravo pak do druhé pozice
micro-SIM kartu.

Vložení akumulátoru
Akumulátor bývá u telefonů v balení zvlášť a před prvním spuštění je třeba jej umístit.
Zasouvejte jej horní stranou napřed tak, aby vpravo nahoře navazovaly kontakty.
Nakonec po vložení SIM karty / karet a akumulátoru znovu přiklepněte zadní kryt.

První spuštění
Nyní držte po dobu alespoň 5 sekund tlačítko Power, které se nachází v pravé horní
části telefonu. Krátce na to dojde ke spuštění zařízení a přehrání video sekvence
s logem.
Upozornění: Pokud by nedošlo ke spuštění, zapojte k telefonu nabíjecí adaptér a
zkuste a zkuste jej zapnout za alespoň 15 minut od začátku nabíjení.

Průvodce nastavením operačního systému Google Android
Následně se objeví průvodce úvodním nastavením, které projděte podle instrukcí na
obrazovce. Pokud se některým nastavením nechcete zaobírat, pokračujte vždy šipkou
vpravo, čímž jej přeskočíte.

Nastavení SIM karet
Pro nastavení SIM karet jděte v Nabídce aplikací do Nastavení | Správa SIM.

Vložené SIM karty se zobrazí úplně nahoře. Táhnutím zleva doprava je můžete
softwarově deaktivovat nebo naopak aktivovat. Pouhým kliknutím se naopak
dostanete přímo do nastavení konkrétní SIM karty.

Níže pak najdete výchozí nastavení pro jednotlivé funkce: Hlasové volání (Voice
call), Video hovor (Video call), Zasílání zpráv (Messaging) a Datové připojení
(Data Connection). Můžete například nastavit první SIM kartu pro volání a
SMSkování a druhou pro mobilní data.
Případně lze vybrat také možnost Vždy se zeptat (Always ask), kdy vám dá telefon
pokaždé na výběr.

Ukládání kontaktů
V Kontaktech klikněte vpravo dole na ikonku +. Poté vyberte, na jakou SIM kartu
nebo na telefon chcete vytvořený kontakt uložit.

