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SPOZNAJTE SVOJ MOBILNÝ TELEFÓN 
 
 

Získajte viac informácií o tlačidlách, displeji a ikonách mobilného 
telefónu. 

 
 

Tlačidlá 
 
Pri čelnom pohľade na váš telefón si všimnete nasledujúce prvky: 

(Viď 1.1 – Strana 1) 
 

Nasledujúca tabuľka vám ponúka stručný popis tlačidiel telefónu: 
 

Polož
ka 

Tlačidlo Funkcia 

1 
Tlačidlo 

napájania 
Umožní vám zapnúť / vypnúť zariadenie a 

uzamknúť obrazovku. 

2 Hlasitosť 

Umožňuje vám nastaviť hlasitosť 
vyzváňania a upozornení. Tiež umožňuje 

upraviť hlasitosť prehrávania 
multimediálneho obsahu. 

3 Späť 

Umožní vám vrátiť sa do 
predchádzajúceho Menu alebo obrazovky. 

Tiež vám umožní zatvoriť niektoré 
aplikácie. 

4 Domov 
Prenesie vás priamo na domovskú 

obrazovku a ponechá akúkoľvek aplikáciu 
otvorenú. 

5 Menu 
Umožní vám prístup do ponuky funkcií 
aplikácie alebo obrazovky, na ktorej sa 

nachádzate. 



Obrazovka 
 

Obrazovka vášho mobilného telefónu je navrhnutá nasledovne: 
 

(Viď 1.2 – Strana 1) 
 

Ikony 
 

Ďalšie informácie o ikonách zobrazených v hornej časti obrazovky s 
uvedením stavu telefónu: 
 

 
Sila signálu  

  Wi-Fi pripojenie 

 
Zapnutá funkcia 

Bluetooth  USB pripojený 

 
Merač spotreby 

batérie  Nová správa 

 Profil vibrácií  Nový e-mail 

 Indikátor roamingu  Budík aktívny 

 Hlava set pripojený  Tichý profil 

 
 

  



   
 

PRÍPRAVA VÁŠHO MOBILNÉHO TELEFÓNU 
 
 

Začnite s nastavením mobilného telefónu na prvé použitie. 
 
 
 

 
Nainštalujte SIM kartu a batériu 

 
Keď sa prihlásite na odber mobilnej služby, dostanete kartu SIM 
(Subscriber Identity Module) s podrobnosťami odberu, ako je vaše 
osobné identifikačné číslo (PIN) a voliteľné služby. 
 
Ak chcete nainštalovať kartu SIM a batériu, 
 
1. Odstráňte kryt batérie. 
 

(Viď 2.1 – Strana 2) 
 

2. Vložte kartu SIM. 
 
Váš telefón má 2 sloty karty SIM, ktoré vám umožnia používať 2 
SIM karty a prepínať medzi nimi. 
 

(Viď 2.2 – Strana 2) 
 
 
• Vložte kartu SIM do telefónu so zlatými kontaktmi 

smerujúcimi nadol. 
 

• Bez vloženia karty SIM môžete používať iné ako sieťové 
služby telefónu a niektoré Menu. 
 

  



3. Vložte batériu. 
 

(Viď 2.3 – Strana 2) 
 

4. Nasaďte kryt batérie. 
 
 

Vložte pamäťovú kartu (voliteľné) 
 
Ak chcete uložiť ďalšie multimediálne súbory, musíte vložiť 
pamäťovú kartu.  
 
• Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže spôsobiť 

nekompatibilitu s telefónom. Formátujte pamäťovú kartu 
iba v telefóne. 

 
1. Odstráňte kryt batérie. 
 

(Viď 3.1 – Strana 3) 
 
 

2. Vložte držiak pamäte so štítkom smerom hore. 
 

(Viď 3.2 – Strana 3) 
 

 
 

  



   
 

POUŽÍVANIE ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ 
 
 

Naučte sa, ako vykonávať základné operácie mobilného telefónu. 
 
 

 
Zapnite a vypnite telefón 

 
Ak chcete zapnúť telefón, 
 
1. Dlho stlačte tlačidlo napájania. 
 
2. Zadajte svoje číslo PIN a stlačte OK (ak je to potrebné). 
 
Ak chcete telefón vypnúť, prejdite na krok 1 vyššie. 
 
 

Prístup k Menu a aplikáciám 
 
Ak chcete získať prístup do Menu a aplikácií,  
 

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla  na obrazovke, 
čím sa zobrazí zoznam nainštalovaných aplikácií v telefóne. 
 
2. Posúvajte prst doprava alebo doľava, aby ste získali prístup k 
iným stránkam aplikácií. 
 
3. Ak chcete do aplikácie vstúpiť, dotknite sa ikony. 
 
4. Aplikáciu ukončíte stlačením Späť alebo Domov v spodnej časti 
obrazovky. 
 
  



Používajte základné funkcie hovorov 
 
V tejto sekcii sa naučte uskutočňovať a prijímať hovory. 
 
Zavolať: 
 
1. Na domovskej obrazovke alebo aplikáciách sa dotknite ikony 

telefónu  . 
 
2. Vytočte regionálny kód a telefónne číslo. 
 

3. Dotknutím sa  spustíte hovor. 
 

4. Ak chcete ukončiť hovor, dotknite sa . 
 
Prijať hovor: 
 
1. Pri prichádzajúcom hovore posuňte ikonu telefónu doprava, aby 
ste ho prijali, alebo ju posuňte doľava, aby ste hovor odmietli 

 . 
 

2. Ak chcete hovor ukončiť, dotknite sa . 
 

Odoslať a zobraziť správy 
 
V tejto časti sa dozviete, ako odosielať a prijímať: 
 
- Textové správy (SMS). 
 
- Multimediálne správy (MMS). 
 
 



Kroky na odosielanie textových a multimediálnych správ: 
 

1. Dotknite sa  položky Správy v zozname aplikácií a potom sa 

dotknite  v rohu. 
 
2. Do poľa zadajte telefónne číslo alebo meno kontaktu alebo sa 

dotknite  pre prístup ku Kontaktom. 
 
3. Zadajte svoju správu. 
 
Ak chcete odoslať ako textovú správu, prejdite na krok 5. 
 
Pre pripojenie multimediálneho objektu (zvuk, obrázok atď.) 
pokračujte krokom 4. 
 

4. Dotknite sa  vľavo od textového poľa, zvoľte typ pripojenia 
a potom vyberte položku. 
 

5. Dotknite sa  pre odoslanie správy. 
 
  



Pridať kontakty 
 
Získajte základné informácie o používaní funkcie telefónneho 
zoznamu. 
 
Pridať nový kontakt: 
 

1. V zozname aplikácií sa dotknite položky Kontakty , potom sa 

dotknite  v dolnej časti a pridajte nový kontakt. 
 
2. Vyplňte kontaktné informácie (meno, priezvisko a telefónne 
číslo). Môžete pridať ďalšie polia, ako napríklad e-mail, adresu. 

3. Dotknite sa  v hornej časti obrazovky a uložte kontakt. 
Vyhľadať kontakt 
 

1. V zozname aplikácií sa dotknite položky  Kontakty. 
 
2. Posuňte prst zdola nahor, aby ste posúvali zoznam alebo 

klepnite na tlačidlo vyhľadávania  a zadajte prvé písmená 
mena alebo priezviska. 
 
3. Ak chcete zobraziť kontaktné údaje, dotknite sa mena alebo 
obrázku kontaktu. 
 
Ak chcete zavolať kontakt, dotknite sa telefónneho čísla. 
 
  



Počúvať hudbu 
 
Naučte sa počúvať hudbu pomocou prehrávača hudby alebo FM 
rádia. 
 
Počúvanie rádia FM: 
 
1. Pripojte slúchadlá do telefónu. 
 

2. V zozname aplikácií sa dotknite položky  FM rádio. 
 
3. Na zmenu stanice použite nástrojovú lištu v dolnej časti. 
 
Počúvanie hudobných súborov: 
 
Najskôr skopírujte hudobné súbory do vnútornej pamäte telefónu 
alebo na kartu MicroSD. 
 

1. V zozname aplikácií sa dotknite položky  Hudba.  
 
2. V hornej časti obrazovky vyberte zložku a dotknite sa skladby, 
ktorú chcete počúvať. 
 
3. Môžete pozastaviť, pretočiť alebo zmeniť skladbu pomocou 
panelu nástrojov v dolnej časti. 
 
 
 
 
  



Prehliadanie webu 
 
Získajte informácie o prístupe k obľúbeným webovým stránkam. 
 

1. V zozname aplikácií sa dotknite položky  Prehliadač. 
 
2. Klepnite na panel s adresou a zadajte adresu webovej stránky, 
na ktorú chcete prejsť. 
 
  



   
 

POUŽÍVANIE FOTOAPARÁTU 
 
 

Naučte sa základy pre zachytenie a prezeranie fotografií. 
 
 
 

 
Zachytiť fotografie 

 

1. V zozname aplikácií sa dotknite položky  Fotoaparát. 
 
2. Nastavte objektív na cieľ fotografie a vykonajte požadované 

úpravy dotykom tlačidla nastavení . 
 

3. Dotknite sa tlačidla snímania  na obrazovke a zachyťte 
záber. Uloží sa automaticky. 
 

Pozrite si nasnímané obrázky 
 

V zozname aplikácií klepnite na položku  Galéria a potom 

vyberte priečinok Fotoaparát , aby ste získali prístup  a 
vizualizovali všetky fotografie nasnímané vaším telefónom. 
 
  



   
 

PRIPOJENIE NA INTERNET 
 
 

Prečítajte si základné informácie o konfigurácii telefónu a pripojení 
k internetu. 

 
 

Pridať nové pripojenie 
 

1. V zozname aplikácií klepnutím na položku Nastavenia  
získate prístup ku konfigurácii zariadenia. 
 
2. Dotknite sa možnosti "Viac ...", potom klepnite na Mobilné siete 
a dotknite sa názvov prístupových bodov. Teraz vyberte kartu SIM, 
ktorú chcete nakonfigurovať. 
 
3. Dotknite sa tlačidla Menu a zvoľte Nový APN a zadajte 
parametre podľa vášho operátora. 
 
Základné parametre sú: 
 

• Názov 
• APN 
• Používateľské meno 
• Heslo 

 
Niektorí operátori používajú servery proxy, ďalšie informácie 
nájdete v konfigurácii operátora. 
 
4. Po dokončení zadávania potrebných parametrov sa dotknite 
položky Menu a potom položky Uložiť. 
  



Ak máte viacnásobné konfigurácie APN pre rovnakú SIM kartu, 

vyberte si tú, ktorú chcete použiť, dotknite sa prepínača  na 
pravej strane mena. 
 
Ak chcete pridať ďalšie pripojenie, opakujte od kroku 3. 
 

Prepínanie medzi operátormi 
(SIM karty) 

 
Ak používate viacero kariet SIM a chcete prejsť na inú, postupujte 
podľa týchto krokov: 
 

1. V zozname aplikácií klepnutím na položku Nastavenia  
získate prístup ku konfigurácii zariadenia. 
 
2. Klepnite na 
 
3. Vyberte možnosť Dátové pripojenie a vyberte kartu SIM, ktorú 
chcete použiť. 
 
  



   
 

POUŽÍVANIE Wi-Fi 
 
 

Naučte sa používať bezdrôtové funkcie telefónu na pripojenie k 
akejkoľvek kompatibilnej bezdrôtovej lokálnej sieti. 

 
 

 
Pripojenie k bezdrôtovej sieti 

 

1. V zozname aplikácií klepnutím na položku Nastavenia  
získate prístup ku konfigurácii zariadenia. 
 

2. Klepnite na možnosť Wi-Fi . 
 

3. Zapnite funkciu Wi-Fi klepnutím na tlačidlo  v pravom 
hornom rohu. 
 
4. Vyberte bezdrôtovú sieť a v prípade potreby zadajte 
bezpečnostné heslo. 
 

Odpojenie od bezdrôtovej siete 
 

1. V zozname aplikácií klepnutím na položku Nastavenia  
získate prístup ku konfigurácii zariadenia. 
 

2. Klepnite na možnosť Wi-Fi . 
 

3. Vypnite funkciu Wi-Fi klepnutím na tlačidlo  v pravom 
hornom rohu. 
 
 



   

 
Zobrazte technické podrobnosti bezdrôtovej siete 

 

1. V zozname aplikácií klepnutím na položku Nastavenia  
získate prístup ku konfigurácii zariadenia. 
 

2. Klepnite na možnosť Wi-Fi . 
 
3. Klepnite na aktívnu bezdrôtovú sieť, aby ste videli podrobnosti, 
ako je napríklad rýchlosť spojenia, intenzita signálu a ďalšie. 

 



   BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
 
 

Vždy, keď používate telefón, nezabudnite dodržiavať príslušné 
pravidlá a predpisy. Tým sa zabráni zlému vplyvu z vašej strany a 

zo strany životného prostredia. 
 

Všeobecná bezpečnosť 
 

 

Pri riadení auta, jazde na bicykli alebo 
chôdzi nepoužívajte veľké ani malé 

slúchadlá. Vaša pozornosť by mohla byť 
odvrátená, čo môže v určitých 

geografických oblastiach spôsobiť nehodu a 
byť v rozpore so zákonom. V rámci 

bezpečnostných opatrení nepoužívajte 
telefón počas jazdy, vždy si všímajte svoje 

okolie. Dodržujte všetky bezpečnostné 
pokyny a predpisy týkajúce sa používania 

zariadenia počas jazdy. 

 
Nepoužívajte na čerpacích staniciach. 

 

Počas hovoru udržiavajte telefón vo 
vzdialenosti najmenej 15 mm od ucha alebo 

tela. 

 

Váš telefón môže produkovať jasné alebo 
blikajúce svetlo. 

 
Malé časti môžu spôsobiť udusenie. 



 
Nevyhadzujte telefón do ohňa. 

 

Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu 
sluchu, nepočúvajte dlhšie vysokú úroveň 

hlasitosti. Nadmerný akustický tlak z malých 
a veľkých slúchadiel môže spôsobiť stratu 

sluchu. 

 

Zabráňte kontaktu s čímkoľvek 
magnetickým. 

 

Uchovávajte mimo dosahu 
kardiostimulátorov a iných elektronických 

zdravotníckych prístrojov. 

 
Vyhnite sa extrémnym teplotám. 

 

V nemocniciach a zdravotníckych 
zariadeniach telefón po požiadaní vypnite. 

 

Zabráňte kontaktu s tekutinami. Udržujte 
telefón suchý. 

 

Vypnite zariadenie, keď je to potrebné, v 
lietadlách a na letiskách. 



 
Telefón nerozoberajte. 

 

Vypnite v blízkosti výbušných materiálov 
alebo kvapalín. 

 
Používajte len schválené príslušenstvo. 

 

Nespoliehajte sa na telefón pre núdzovú 
komunikáciu. 

 
Pravidelne kontrolujte adaptér, najmä zástrčku a vrstvu 

na akékoľvek poškodenia. Ak je adaptér poškodený, 
nemôžete ho používať, kým sa neopraví.  

 
Pripojte adaptér do elektrickej zásuvky, ktorá je ľahko 

prístupná. Po použití adaptér vždy odpojte. 
 

Používajte iba adaptér dodávaný so zariadením. 
 



 

Výstraha elektrické nebezpečenstvo 
 

Aby ste predišli vážnemu zraneniu, 
nedotýkajte sa zástrčky nabíjačky! 

 
Keď ju nepoužívate, nabíjačku odpojte. 

 
Ak chcete odpojiť nabíjačku alebo 

príslušenstvo, vytiahnite zástrčku, nie 
napájací kábel. 

 
Napájací modul je prvkom, ktorý vám 

umožňuje odpojiť výrobok. 
 

Sieťová zástrčka musí zostať ľahko 
prístupná. 

Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, 
napríklad na prístrojovej doske vozidla. 

 
V prípade prehriatia zariadenie nepoužívajte. 

 
Buďte opatrní, keď zariadenie používate počas chôdze. 

 
Nevystavujte zariadenie silnému nárazu ani ho 

nepúšťajte z vysokej výšky, mohlo by to spôsobiť 
poškodenie alebo poruchy.  

 
Zariadenie nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte 

sami.  
 

Na čistenie zariadenia používajte čistú a mäkkú 
handričku.  

Nepoužívajte žiaden chemický výrobok ani čistiaci 
prostriedok. 

  



   EU WEEE 
 
 

Informácie pre spotrebiteľov v aplikácii EU WEEE. 
 
 

 

 
Keď telefón dosiahne koniec svojej životnosti, 

pred jeho vyhodením vyberte batériu. 
 

Tento výrobok podlieha predpisom Európskej únie, ktoré 
podporujú opätovné použitie a recykláciu použitých 
elektrických a elektronických zariadení. Tento produkt 
vyžadoval ťažbu a využitie prírodných zdrojov a môže 
obsahovať nebezpečné látky. Symbol uvedený vyššie na 
výrobku alebo jeho obale znamená, že tento výrobok 
nesmie byť likvidovaný spolu s vaším domácim 
odpadom. Namiesto toho je vašou zodpovednosťou 
zlikvidovať vaše odpadové zariadenie tak, že ho 
odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu 
odpadu z elektrických a elektronických zariadení. 
 
Oddelený zber a recyklácia odpadového zariadenia v 
čase likvidácie pomôže zachovať prírodné zdroje a 
zabezpečiť jeho recykláciu spôsobom, ktorý chráni 
ľudské zdravie a životné prostredie.  
 
Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete vyhodiť 
odpadové zariadenie na recykláciu, sa obráťte na 
miestny úrad, službu na zber domového odpadu alebo 
na obchod, kde ste výrobok zakúpili. 

 



Odporúčania 
 
• Zariadenie alebo batérie nerozoberajte, neotvárajte 

ani netrhajte. 
 
• Nevystavujte výrobok ani batériu ohrevu alebo ohňu. 

Zabráňte uloženiu zariadenia na priame slnečné 
svetlo.  

 
• Neskratujte batériu. Batérie neskladujte v zásuvke, 

kde by sa mohli skratovať alebo sa dostať do 
kontaktu s akýmikoľvek inými kovovými predmetmi.  

 
• Nespôsobujte batériám mechanické otrasy. 
 
• V prípade úniku zabráňte kontaktu tekutiny s očami 

alebo pokožkou. Ak sa tak stane, umyte postihnutú 
oblasť čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.  

 
• Postupujte podľa značiek plus (+) a mínus (-) na 

batérii a zariadení a ubezpečte sa, že používanie je 
správne. 

 
• Nepoužívajte žiadne príslušenstvo ani batérie, ktoré 

nie sú určené na použitie so zariadením. 
 
• Monitorujte používanie batérií deťmi. 
 
• V prípade požitia prvku alebo batérie sa okamžite 

poraďte s lekárom. 
 
• Vždy si kupujte batériu odporúčanú výrobcom 

zariadenia. 
 
• Výrobok aj batériu udržujte vždy čisté a suché. 
 



• Ak sa koncovky výrobku alebo batérie znečistia, utrite 
ich suchou handričkou.  

 
• Pred použitím je batériu potrebné nabiť. Vždy 

používajte nabíjačku a prečítajte si pokyny výrobcu 
alebo návod na použitie zariadenia, kde nájdete 
pokyny týkajúce sa nabíjania.  

 
• Nenechávajte batériu nabitú, ak sa nebude používať. 
 
• Po dlhšej dobe skladovania môže byť potrebné 

batériu niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby ste dosiahli 
maximálny výkon. 

 
• Vždy uchovávajte pôvodnú dokumentáciu zariadenia, 

možno ju budete potrebovať neskôr na budúce 
použitie. 

 
• Ak je to možné, vytiahnite batériu zo zariadenia, keď 

sa nepoužíva. 
 
• Neuchovávajte zariadenie na extrémne horúcich ani 

chladných miestach, ako je napríklad interiér vozidla 
počas leta. Mohlo by to poškodiť zariadenie a 
spôsobiť explóziu batérie. Odporúča sa používať 
zariadenie v rozmedzí teplôt od 5 ° C do 35 ° C.  

 
  



Prevencia straty sluchu 
 
Existujú nezvratné riziká straty sluchu, ak sa prijímač, 
slúchadlá, reproduktor alebo súprava hands-free 
používajú pri vysokej hlasitosti. Nastavte hlasitosť na 
úroveň, ktorá nepredstavuje nebezpečenstvo. Postupom 
času si môžete zvyknúť na použitie vyššej hlasitosti, čo 
však môže spôsobiť poškodenie vášho sluchu. Ak 
počujete bzučanie alebo tlmený hovor, prestaňte 
používať zariadenia a navštívte odborníka.  
Čím je hlasitosť vyššia, tým rýchlejšie sa poškodí sluch.  
 
 
 
Odborníci odporúčajú nasledovné: 
 
- Minimalizujte vysokú hlasitosť slúchadiel, 
reproduktorov alebo mikrotelefónu. 
- Vyhýbajte sa zvyšovaniu hlasitosti kvôli hlučnému 
okoliu. 

- Znížte hlasitosť, ak nepočujete hovor ľudí vo svojej blízkosti. 

 
 
 
  



   
 

SAR 
 
 

Urobte si čas na prečítanie tejto dôležitej časti. 
 
 
RÁDIOVÉ VLNY 
 
 
 
Doklad o zhode s medzinárodnými normami (ICNIRP) alebo s 
európskou smernicou 2014/53 / EÚ (RED) sa vyžaduje pre všetky 
modely mobilných telefónov ešte pred ich uvedením na trh. 
Ochrana bezpečnosti a zdravia pre užívateľa alebo akúkoľvek inú 
osobu je základnou požiadavkou týchto noriem alebo tejto 
smernice. 
 
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ USMERNENIA PRE 
EXPOZÍCIU RÁDIOVÝM VLNÁM 
 
Mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnuté tak, 
aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovým vlnám 
(rádiofrekvenčné elektromagnetické polia) odporúčané 
medzinárodnými smernicami. Smernice boli vypracované 
nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a obsahujú značnú 
bezpečnostnú rezervu určenú na zaistenie bezpečnosti všetkých 
osôb bez ohľadu na vek a zdravie. 
 
Pokyny na vystavenie rádiovým vlnám používajú meraciu jednotku 
známu ako Špecifická absorpčná frekvencia alebo SAR. Limit SAR 
pre mobilné zariadenia je 2 W / kg. 
 
Testy na SAR sa vykonávajú pomocou štandardných pracovných 
polôh so zariadením vysielajúcim pri najvyššej certifikovanej 
výkonovej hladine vo všetkých testovaných frekvenčných 



pásmach.  
 
Testovanie SAR pri nosení na tele sa vykonalo v oddeľovacej 
vzdialenosti 1,5 cm. aby boli dodržané pokyny o vystavení účinkom 
rádiofrekvenčného žiarenia počas operácie, pričom zariadenie by 
malo byť umiestnené aspoň v takej vzdialenosti od tela. Ak 
nepoužívate schválené príslušenstvo, uistite sa, že bez ohľadu na 
to, aký produkt používate, je bez akéhokoľvek kovu a že telefón je 
umiestnený v určenej vzdialenosti od tela. 
 
Ďalšie informácie nájdete na www.energizeyourdevice.com 
 
Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví 
nájdete na nasledujúcej stránke. http://www.who.int/peh-emf. 
 
Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Pre optimálnu 
prevádzku by ste sa mali vyhnúť dotyku alebo degradácii. 
 
Keďže mobilné zariadenia ponúkajú širokú škálu funkcií, môžu byť 
použité aj v iných polohách ako pri uchu. V takýchto prípadoch 
bude zariadenie v súlade s pokynmi, ak sa použije so súpravou 
Hlava set alebo dátovým káblom USB. Ak používate iné 
príslušenstvo, uistite sa, že bez ohľadu na to, aký produkt 
používate, je bez akéhokoľvek kovu a že umiestňuje telefón aspoň 
1,5 cm od tela.  
  



   
 

CE 
 
 

Urobte si čas na prečítanie tejto dôležitej časti. 
 
 

 
 
RÁDIOVÉ VLNY 
 
Doklad o zhode s medzinárodnými normami (ICNIRP) 
alebo s európskou smernicou 2014/53 / EÚ (RED) sa 
vyžaduje pre všetky modely mobilných telefónov ešte 
pred ich uvedením na trh. Ochrana bezpečnosti a 
zdravia pre užívateľa alebo akúkoľvek inú osobu je 
základnou požiadavkou týchto noriem alebo tejto 
smernice. 
 
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ 
USMERNENIA PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝM VLNÁM 
 
Mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je 
navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie 
rádiovým vlnám (rádiofrekvenčné elektromagnetické 
polia) odporúčané medzinárodnými smernicami. 
Smernice boli vypracované nezávislou vedeckou 
organizáciou (ICNIRP) a obsahujú značnú bezpečnostnú 
rezervu určenú na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb 
bez ohľadu na vek a zdravie. 
 

  



Súlad s predpismi EÚ 
 
Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami 
a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / 
EÚ. 
 
Pre vyhlásenie o zhode navštívte webovú stránku 
www.energizeyourdevice.com 
 
 
 
Upozornenie: Dodržiavajte miestne predpisy na mieste, 
kde sa zariadenie má používať. Použitie tohto zariadenia 
môže byť obmedzené v niektorých alebo všetkých 
členských štátoch Európskej únie (EÚ) 
 
Poznámky: 
 
- Z dôvodu použitého krytu môže byť mobilný telefón 
pripojený iba k rozhraniu USB verzie 2.0 alebo vyššej. 
Pripojenie k tzv. napájanému USB je zakázané. 
 
- Adaptér musí byť inštalovaný v blízkosti zariadenia a 
musí byť ľahko prístupný. 
 
- Nepoužívajte mobilný telefón v prostredí pri príliš 
vysokej alebo príliš nízkej teplote, nikdy nevystavujte 
mobilný telefón silnému slnečnému žiareniu alebo 
prílišnému vlhku. Vhodná teplota pre telefón a 
príslušenstvo je -10℃-55℃. 
 
- Pri nabíjaní umiestnite telefón do prostredia, ktoré má 
normálnu izbovú teplotu a dobré vetranie. Odporúča sa 
nabíjať telefón v prostredí s teplotou, ktorá sa pohybuje 
od 5℃~25℃. Skontrolujte, či používate len nabíjačku 
ponúkanú výrobcom. Použitie neschválenej nabíjačky 



môže spôsobiť nebezpečenstvo a porušiť autorizáciu 
telefónu a záručný článok. 
 

- UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU, AK JE BATÉRIA 
VYMENENÁ ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE 
PODĽA POKYNOV 

 
- Nadmerný akustický tlak z malých a veľkých slúchadiel 
môže spôsobiť stratu sluchu. 
 
Ďalšie informácie nájdete na 
www.energizeyourdevice.com 
 
Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a 
verejnom zdraví nájdete na nasledujúcej stránke. 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Pre 
optimálnu prevádzku by ste sa mali vyhnúť dotyku 
alebo degradácii. 
 
Keďže mobilné zariadenia ponúkajú širokú škálu funkcií, 
môžu byť použité aj v iných polohách ako pri uchu. V 
takýchto prípadoch bude zariadenie v súlade s pokynmi, 
ak sa použije so súpravou Hlava set alebo dátovým 
káblom USB. Ak používate iné príslušenstvo, uistite sa, 
že bez ohľadu na to, aký produkt používate, je bez 
akéhokoľvek kovu a že umiestňuje telefón aspoň 1,5 cm 
od tela. 

 

  



My, spoločnosť AVENIR TELECOM, 
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCÚZSKO) 
Týmto vyhlasuje, že: 
 
ENERGIZER zostavuje normy a ustanovenia smerníc. Proces osvedčenia o 
zhode definovaný v článku IV smernice 2014/53 / EÚ bol pod kontrolou 
nasledujúcej organizácie: 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 
 Úplný text osvedčenia o zhode prístroja je k dispozícii na požiadanie poštou na 
tejto adrese: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 
Marseille Cedex 20, Francúzsko. 
 
 
 
2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(Datum)  (Meno a podpis oprávnenej osoby) 
 

Maximálny SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bol zaznamenaný: 
EGSM 900 0.140 W/kg 10g Hlava SAR | 0.850 W/kg 10g Telo SAR 

DCS 1800 0.113 W/kg 10g Hlava SAR | 0.455 W/kg 10g Telo SAR 

WCDMA Band 8 0.042 W/kg 10g Hlava SAR | 0.284 W/kg 10g Telo SAR 

WCDMA Band 1 0.060 W/kg 10g Hlava SAR | 1,790 W/kg 10g Telo SAR 

LTE Band 1 0.243 W/kg 10g Hlava SAR | 1,770. W/kg 10g Telo SAR 

LTE Band 3 0.234 W/kg 10g Hlava SAR | 0.883 W/kg 10g Telo SAR 

LTE Band 7 0.096 W/kg 10g Hlava SAR | 0.265 W/kg 10g Telo SAR 

LTE Band 8 0.034 W/kg 10g Hlava SAR | 0.303 W/kg 10g Telo SAR 

LTE Band 20 0.029 W/kg 10g Hlava SAR | 0.215 W/kg 10g Telo SAR 

LTE Band 28A 0.104 W/kg 10g Hlava SAR | 0.224 W/kg 10g Telo SAR 
Počas používania sú aktuálne hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne výrazne pod hodnotami 
uvedenými vyššie. Je to preto, že v záujme efektívnosti systému a minimalizovania rušenia v sieti sa 
prevádzkový výkon mobilného zariadenia automaticky zníži, keď nie je potrebný plný výkon pre 
daný hovor. Čím nižší je výkon zariadenia, tým nižšia je jeho hodnota SAR. 

 
 

 
OSVEDČENIE O ZHODE 

HADCASE H550S 



 


