
  



1. Váš telefón  
 
  

Reproduktor 

Predná kamera 

Pravé kontextové 
tlačidlo (PKT) 
 
Tlačidlo pre  
Zapnutie / Vypnutie / 
Ukončenie 
 
 
 
 
Iba vibrácie 
(dlhé stlačenie) 

Ľavé kontextové 
tlačidlo (ĽKT) 

 
Tlačidlo pre Prijatie hovoru 

/ Históriu hovorov 
 

Odkazová služba 
(dlhé stlačenie) 

 
 
 
 

Tlačidlo * 

Zadná kamera 
 

Blesk 
 

Reproduktor vyzváňania 
/ Hlasitého odposluchu 

Konektor pre 
slúchadlá 

USB zásuvka              Mikrofón 



1.1. Tlačidlá 
 

Navigačné tlačidlo 
• Stlačením potvrdenie možnosti / vstup do Menu 
• Stlačením po obvode: doľava / doprava / hore / dole (šípky) 
 

• Vstup do Oznámení 
 

• Príjem hovoru / uskutočnenie hovoru 
• Stlačením: História hovorov 
 
• Kontakty 
 

• Ukončenie hovoru 
• V Menu návrat o položku späť 
• Dlhé podržanie: zapnutie / vypnutie 
 

• Dlhé podržanie: Hlasová odkazová služba 
 

V pohotovostnom režime: 
• Stačenie: 0 
• Dlhé podržanie: zapnutie / vypnutie baterky 
 
V režime editácie textu: 
• Stačenie: medzera 
• Dlhé podržanie: 0 
 

V pohotovostnom režime: 
• Stačenie: * 
V režime editácie textu: 
• Stačenie: tabuľka symbolov 
 

V pohotovostnom režime: 
• Stačenie: # 
• Dlhé podržanie: iba vibrácie 
V režime editácie textu:  
• zmena metódy zadávania textu  



1.2. Stavové ikony 
 

   Úroveň nabitia akumulátoru (batérie). 
  

   Úroveň mobilného signálu. 
 

   Zmeškané hovory. 
 

   Režim lietadlo. 
 

   Pripojenie 4G LTE. 
 

   Pripojenie HSDPA / HSDPA+. 
 

   Pripojenie EDGE. 
 

   Pripojenie WIFI. 
 

   Pripojenie VOLTE. 
 

   Hudba / Rádio aktivované. 
 

   Slúchadlá pripojené / Bezdrôtové slúchadlá pripojené (Bluetooth).   
 

   Budík. 
 

   Oznámenia (SMS/MMS/EMAIL/APLIKÁCIE). 
 

   Lokalizačné služby.  
 

   Pripojenie USB. 

   Pripojenie Bluetooth. 
 

   Iba vibrácie. 
 

   Metóda zadávania textu. 

 

  



1.3. Domovská obrazovka 
 
1.3.1. Panel miniaplikácii 

Panel miniaplikácií (widgety) obsahuje skratky pre rýchly prístup 
k niektorým aplikáciám priamo z plochy. 

Na panel Miniaplikácii prejdete z pohotovostného režimu stlačením šípky 
doľava na navigačnom tlačidle.  

Tým rýchlo pristúpite k nasledovným aplikáciám: WhatsApp, Facebook, 
Google Asistant, Google Maps a YouTube. 

 

1.3.2. Zmena tapety 

Pre zmenu tapety, vstúpte do Menu, prejdite na položku Galéria, vyberte 
požadovaný obrázok a následne zvoľte Možnosti / Nastaviť ako / Tapeta. 
 

  



2. Začíname  
 

2.1. Inštalácia SIM karty a akumulátora 
 

Otvorenie a zatvorenie zadného krytu telefónu 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
Vybratie a vloženie akumulátora (batérie) 

 

 

 

 

 
 

  



Vsunutie a vysunutie SIM kariet 
 
 

E241S:  
 

 

 

 

 

 

 

Opatrne vsuňte SIM kartu (karty) do príslušnej pozície podľa vyššie 

uvedených obrázkov, a to kovovými plôškami smerom ku kontaktom 

v telefóne. Pre vybratie SIM karty (kariet) použite opačný postup. SIM karty 

uchovávajte mimo dosahu detí! 

  



 

Telefón používa SIM karty o rozmere microSIM (3FF). Ak máte SIM 
kartu inej veľkosti, bez možnosti vylúpnuť ju v požadovanom 
rozmere, požiadajte o jej výmenu vášho mobilného operátora. 
Nepokúšajte sa vkladať rozmerovo iné typy SIM kariet, môže to 
spôsobiť poškodenie zariadenia. 

 

Nabíjanie akumulátora (batérie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nabíjačku zapojte do elektrickej siete, konektor nabíjačky pripojte do USB 
zásuvky na spodnej strane telefónu. 

• Ak je batéria úplne vybitá, môže nabíjanie začať až približne 20 minút po 
pripojení nabíjačky, 

• Uistite sa, že batéria je v zariadení nainštalovaná správne, 
• Telefón umiestnite v blízkosti elektrickej zásuvky, nepoužívajte 

predlžovacie káble, 
• Pri prvom nabíjaní odporúčame úplne nabiť batériu, toto môže trvať 

približne 3 hodiny, 
• Po nabití telefónu odpojte kvôli šetreniu elektrickej energie nabíjačku 

z elektrickej siete. Na telefóne môžete znížiť spotrebu energie znížením 
jasu, skrátením intervalu vypnutia obrazovky, apod. 

 
Nabíjanie je ukončené, keď grafický indikátor prestane pulzovať.  



2.2. Zapnutie telefónu 

Pre zapnutie stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie . 
 

2.3. Vypnutie telefónu 
Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie . 
Následne zvoľte položku „Vypnúť“. 
 

2.4 Zablokovanie klávesnice  
Pre zablokovanie klávesnice stlačte a podržte , následne vyberte 
„Uzamknúť” (zablokovať / odblokovať klávesnicu môžete aj dlhým 
podržaním * v pohotovostnom režime). 
 

3. Uskutočnenie hovoru 
Na klávesnici navoľte požadované číslo a stlačte . 
Ak sa pomýlite, môžete posledné nesprávne zadané číslo vymazať 

stlačením . Rovnakým tlačidlom potom hovor ukončíte. 
 
Uskutočnenie núdzového hovoru 
Ak je váš telefón v dosahu mobilného signálu, zadajte núdzové číslo (napr. 
európske núdzové číslo 112) a stlačte . Núdzové telefónne čísla je 
možné volať aj bez vloženej SIM karty. Zneužitie volania na núdzové čísla sa 
riadi lokálnymi zákonmi a nariadeniami. 

 

3.1. Hlasová odkazová služba 
Pre uskutočnenie hovoru do vašej hlasovej odkazovej služby stlačte 
a podržte  

 

3.2. Prijatie hovoru 

Pre prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte . Hovor ukončite stlačením 
. Rovnakým tlačidlom môžete prichádzajúci hovor odmietnuť. 

 

3.3. Funkcie dostupné počas hovoru 
Počas hovoru môžete prehľadávať kontakty, históriu hovorov, správy, 
a podobne, a to bez ukončenia aktuálneho hovoru. 

  



4. Správy 
 

4.1. Vytvorenie správy 
Pre vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy prejdite do Menu 
a vyberte Správy. Tu môžete napísať krátku textovú správu (SMS), alebo do 
nej pridať obrázky, nahrávky, videá, čím ju zmeníte na multimediálnu 
správu (MMS). Počas editovania správy pristúpite k ďalším možnostiam cez 
položku „Možnosti“. 
Ak sú v telefóne nainštalované dve SIM karty, pri odosielaní správy musíte 

vybrať, z ktorej SIM karty bude správa odoslaná (SIM1 alebo SIM2). 

 

4.2. Vytvorenie MMS 
SMS bude automaticky zmenená na MMS po pridaní obrázku, videa, 
nahrávky a pod. 

 
Krátka textová správa (SMS) je spoplatňovaná podľa svojej 
jednotkovej dĺžky (obvykle 160 znakov), pričom je možné vytvoriť 
„dlhú“ SMS obsahujúcu viac jednotlivých SMS, alebo môže obsahovať 
špeciálne znaky, ktoré skrátia dĺžku SMS. MMS obsahujúca 
multimediálne objekty je obvykle spoplatňovaná samostatne. Pre 
viac informácii o poplatkoch sa obráťte na svojho mobilného 
operátora. 

 

5. Kontakty 

 

5.1. Telefónny zoznam 
Pre prístup ku kontaktom zvoľte Menu a položku Kontakty, alebo priamo 
z Pohotovostného režimu stlačením Pravého kontextového tlačidla. 
Ak sú v telefóne nainštalované dve SIM karty (SIM1 a SIM2) pristúpite ku 
kontaktom na oboch SIM kartách. 

 

5.2. Pridanie kontaktu 

Nový kontakt pridáte v Menu / Kontakty / Nové. Kontakt môžete uložiť na 
SIM1, SIM2 alebo do pamäte telefónu.  



6. História hovorov 

 

6.1. Prístup k histórii hovorov (Denník volaní) 
Do tohto zoznamu môžete pristúpiť nasledovnými spôsobmi: 

• Vyberte Menu / Denník volaní, 
• V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo pre uskutočnenie hovoru. 
Ak sú v telefóne nainštalované dve SIM karty, budú v tomto zozname 
všetky hovory (SIM 1 a SIM2). 
 

6.2. Dostupné funkcie 
Po zvolení „Možnosti“ môžete získať viac informácii o hovore, na vybraný 
kontakt odoslať správu, vytvoriť nový kontakt, pridať číslo k existujúcemu 
kontaktu, prípadne upraviť históriu hovorov. 
 

7. Hry 
 
V Menu / Obchod vstúpite do obchodu aplikácii KAIOS, kde v sekcii Hry 
môžete získať hry určené pre toto zariadenie. 
 

8. Fotoaparát / Kamera 
 

S fotoaparátom na vašom telefóne je možné zhotovovať fotografie alebo video 
záznamy: 

• Prezerať ich môžete v Galérii alebo pomocou Správcu súborov, 
• Môžete ich posielať iným, ako prílohu v MMS správach, 
• Fotografie môžu byť použité ako tapeta domovskej obrazovky, 
• Pomocou USB kábla alebo cez pamäťovú kartu ich môžete preniesť do 

vášho počítača. 
  



9. Aplikácie pre multimédiá 
 
9.1. Hudba 
Pre prístup zvoľte Menu / Hudba. Táto aplikácia poskytuje plnú správu 
zvukových súborov v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte. 
Pre prehratie alebo pozastavenie skladby stlačte . Pre posun na 
nasledujúcu / predchádzajúcu skladbu krátko stlačte šípky doprava a doľava 
na navigačnom tlačidle. Hlasitosť môžete tiež ovládať navigačným tlačidlom, 
a to šípkami hore / dole. 

 

9.2. Obrázky 
Vaše obrázky sú úložné v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte. Prezerať ich 
môžete v Menu / Galéria. Tu môžete obrázky po výbere „Možnosti“ odstrániť, 
upraviť, zdieľať, vybrať viaceré, získať bližšie informácie, uzamknúť 
a zoradiť. 

 
9.3. Videá 

Túto aplikáciu použite na prehratie vašich videí. Pre prehratie alebo 
pozastavenie stlačte . Pre posun na nasledujúce / predchádzajúce video 
krátko stlačte šípky doprava a doľava na navigačnom tlačidle, šípky hore / 
dole slúžia na ovládanie hlasitosti. 
 
9.4. FM rádio 

Zariadenie je vybavené FM rádiom s funkciou RDS. Aplikáciu môžete používať 
ako tradičné rádio, je možné automaticky vyhľadať a uložiť dostupné rádiové 
stanice. Rozhlasové stanice, ktoré poskytujú službu „Visual Radio“ môžete 
počúvať paralelne s vizuálnymi informáciami. Rádio môže hrať aj na pozadí. 
FM rádio nevyžaduje pripojené slúchadlá, no tieto slúžia aj ako anténa 
a výrazne zlepšujú príjem rozhlasového signálu. 
 

10. Záznamník zvuku 

 
Aplikácia Menu / Záznamník vám umožňuje zaznamenať hlasovú alebo 
zvukovú nahrávku. Telefón podporuje súbory formátu AMR a WAV. Nahraný 
súbor bude uložený pod zvoleným názvom do zoznamu nahrávok. 



 

11. Správca súborov 
 
V položke Menu / Správca súborov získate prístup k všetkým súborom, ktoré sú 
uložené v telefóne a na pamäťovej karte. Pomocou „Možnosti“ môžete 
súbor odstrániť, kopírovať, presunúť, premenovať, zobraziť podrobnosti 
a pod. 
 
Vsunutie a vysunutie pamäťovej karty: 
 

 
 
E241S 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otvorte držiak pamäťovej karty opatrným pohybom v smere šípky „OPEN“, 

pamäťovú kartu vložte opatrne na jej miesto podľa nákresu vyššie, kovovými 

kontaktami pamäťovej karty smerom ku kontaktom v držiaku, a tento 

uzavrite v smere „LOCK“. Pre vybratie pamäťovej karty postupujte opačne. 

SIM karty uchovávajte mimo dosahu detí!  



12. Budík 
 
Tento mobilný telefón má vstavaný budík s funkciou odloženia budenia. 
 

13. Kalkulačka 
 
Pomocou navigačného tlačidla vyberte matematickú operáciu +, -, ×,  ÷ 
alebo =. Pomocou PKT a ĽKT zmažete posledné zadané číslo, resp. 
kalkulačku vynulujte. 
 

14. Kalendár 
 

Po vstupe do tejto aplikácie máte k dispozícii mesačný kalendár, v ktorom 

môžete sledovať dôležite udalosti, stretnutia, pripomienky a pod. 

Dni obsahujúce udalosť sú zvýraznené. 

 

15. Poznámky 
 

Tu si môžete jednoducho zaznačiť textovú poznámku. 

 

16. Konverzia jednotiek 
 
Užitočná aplikácia slúžiaca na rýchly prevod jednotiek, typicky medzi 

metrickou a anglo-americkou sústavou, napr.: km-míľa, g-oz, °C-°F, a pod. 

 

17. Filter hovorov 
 
Po povolení tejto funkcie bude telefón automaticky blokovať čísla uložené 
na tzv. čiernom zozname. Hovory z týchto čísiel nebudú prijaté. Povolením 
tzv. bieleho zoznamu budú prijaté výlučne hovory uvedené v tomto 
zozname.  



18. Internet 
 
Internetový prehliadač obsahuje možnosť zadať URL adresu, tiež záložky, 
históriu navštívených stránok a pod. 
 

20. Profily 
 
Telefón ponúka niekoľko profilov, s ktorými môžete rôznym situáciám 

rýchlo prispôsobiť zvukové prejavy zariadenia. 

 

21. Nastavenia 
 
Zvoľte Menu / Nastavenia . Ďalej zvoľte oblasť, ktorú chcete zmeniť 

alebo prispôsobiť: Sieť a pripojenia, Prispôsobenie, Ochrana osobných údajov 

a zabezpečenie, Úložný priestor, Zariadenie, Konto. V podmenu sa nachádzajú 

konkrétne funkcie. 

 

22. Služby SIM 
 
Okrem funkcií dostupných v telefóne, môže dodatočné služby poskytovať 

SIM karta. Názov a obsah menu týchto služieb závisí od poskytovateľa SIM 

karty. Táto položka sa automaticky pridá do Menu, ak je podporovaná SIM 

kartou. 

 

23. Metóda zadávania textu 
 
Spôsob, ktorým je možné vkladať text použitím postupnosti znakov 
priradených ku konkrétnemu tlačidlu. Niekoľkokrát rýchlo stlačte príslušné 
tlačidlo, aby sa zvýraznilo požadované písmeno. To je potom vložené do 
textu.  



   
 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
 

Pri používaní telefónu nezabudnite, prosím dodržiavať príslušné pravidlá 

a nariadenia. Zabránite tým nepriaznivým dopadom na ľudské zdravie 

a životné prostredie. 

 

Základy bezpečnosti 

 

 

Netelefonujte počas šoférovania. 

Nikdy počas šoférovania nepíšte správy! 

 
Nepoužívajte v blízkosti čerpacích staníc. 

 

Udržujte telefón počas hovoru vo vzdialenosti aspoň 

15 mm od vášho ucha alebo tela. 

 
Telefón môže produkovať jasné a rýchle záblesky. 

 
Malé časti môžu spôsobiť udusenie. 

 
Nikdy nevhadzujte zariadenie do ohňa. 

 
Telefón môže produkovať hlasné zvuky. 

 

Zabráňte kontaktu s akýmkoľvek magnetickým 

predmetom. 

 

Uchovávajte mimo dosahu kardiostimulátorov a iných 

elektronických zdravotníckych pomôcok. 

 
Nevystavujte extrémnym teplotám. 

 

Telefón vypnite, ak o to budete požiadaný napr. 

v zdravotníckom zariadení. 



 
Udržujte zariadenie v suchu. 

 
Na letisku alebo v lietadle zariadenie vypnite. 

 
Nie je dovolené uskutočňovať opravy svojpomocne. 

 
V blízkosti výbušných materiálov telefón vypnite. 

 
Používajte iba originálne príslušenstvo. 

 

Pri núdzovej situácii sa nespoliehajte výlučne na svoj 

telefón. 

 

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom 

 

Aby nedošlo k vážnemu zraneniu nedotýkajte sa kolíkov 

nabíjačky. 

Nabíjačku odpojte z elektrickej siete ak sa nepoužíva. 

Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva, uchopte toto 

za plastovú koncovku, nie za kábel. 

 

Telefón pri nabíjaní umiestnite v blízkosti ľahko 

dostupnej elektrickej zásuvky, nepoužívajte predlžovacie 

káble. 

 

Nabíjačku a USB kábel pravidelne kontrolujte. Nepoužívajte ich ak 

sú viditeľne poškodené. V takom prípade odporúčame navštíviť 

naše servisné stredisko. 

 

Nabíjačku vždy umiestnite v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej 

zásuvky. Ak ju nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete. 

 

Používajte iba originálnu nabíjačku dodanú v balení. 



 

Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, 

nenechávajte ho napr. na prístrojovej doske automobilu. 

 

V prípade prehriatia zariadenie nepoužívajte. 

 

Pri používaní zariadenia buďte počas chôdze opatrní. 

 

Nevystavujte zariadenie silným nárazom alebo pádom z výšky. 

Toto môže spôsobiť jeho poruchu alebo poškodenie. 

 

Zariadenie svojpomocne nerozoberajte, neopravujte alebo 

nemodifikujte. 

 

Na čistenie zariadenia použite čistú, suchú a mäkkú handričku. 

Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo korozíva. 

 

 

  



   
 

Smernica EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) 

 

Informácia pre spotrebiteľa o uplatňovaní uvedenej smernice. 

 

 
 

Tento spotrebič je označený v súlade s smernicami Európskej Únie o odpade 

z elektrických a elektronických zariadení, a to symbolom preškrtnutého 

odpadkového koša. Toto označenie informuje, že zariadenie sa po dobe 

životnosti nesie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Zariadenie môže 

byť druhotne spracované len v odborných prevádzkach. Odpad by sa mal 

vyzbierať prostredníctvom selektívneho zberu na miestach na to určených.  

 

Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými 

zariadeniami prispieva k predchádzaniu škodlivých následkov na ľudskom 

zdraví a životnom prostredí, v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, 

ktoré môžu uniknúť aj pri nesprávnom skladovaní alebo spracovaní mimo 

autorizovaných zariadení. Recyklácia pomáha znižovať dopady ťažby 

vzácnych nerastných surovín. 

 

Viac informácii o možnostiach likvidácie a recyklácie vám poskytnú miestne 

orgány samosprávy, lokálne zberné a recyklačné centrá, alebo kontaktujte 

predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. 

 

  



 

Odporúčania: 

 

 Zariadenie ani akumulátory (batérie) nerozoberajte, neotvárajte ani 
neohýbajte. 

 

 Nevystavujte zariadenie ani akumulátor priamemu slnečnému žiareniu, 
teplu alebo ohňu. 

 

 Batériu neskratujte, chráňte pred stykom s kovovými predmetmi.  
 

 Nevystavujte akumulátory mechanickým otrasom. 
 

 V prípade úniku kvapaliny z akumulátora zabráňte jej kontaktu s očami 
alebo pokožkou. Zasiahnuté miesto umyte čistou vodou a vyhľadajte 
lekársku pomoc. Lekára informujte o pôvode incidentu. 

 

 Vždy dbajte na správnu polaritu batérie (+) (-). 
 

 Používajte iba akumulátory (batérie), nabíjačky a príslušenstvo podľa 
odporúčania výrobcu tohto telefónu. 

 

 Zariadenie smú používať deti len pod dohľadom zodpovednej dospelej 
a dostatočne informovanej osoby. 

 

 V prípade vdýchnutia alebo prehltnutia ktorejkoľvek časti zariadenia 
vyhľadajte lekársku pomoc. 

 

 Zariadenie a jeho batériu udržiavajte vždy čisté a suché. 
 

 Na čistenie zariadenia použite čistú, suchú a mäkkú handričku. 
 

 Pri prvom použití je dôležité batériu plne nabiť. Pri nabíjaní postupujte 
podľa pokynov v tejto príručke. 



 

 Nenechávajte batériu nabitú, keď sa nebude používať. 
 

 Po dlhšom skladovaní a nepoužívaní akumulátora, môže tento dosiahnuť 
maximálny výkon až po niekoľkých cykloch nabitia a vybitia. 

 

 Uchovajte originálnu dokumentáciu od zariadenia pre prípad neskoršej 
potreby. 

 

 Ak sa zariadenie nepoužíva, vyberte z neho batériu. 
 

 Odporúčaný teplotný rozsah pre použitie zariadenia je 0 °C až 40 °C. 
Vysoká teplota môže zariadenie a jeho akumulátor vážne poškodiť. 

 

Chráňte svoj sluch 

 

Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže vážne poškodiť váš sluch. 

Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti. Postupom času si môžete 

zvyknúť na vyššiu hlasitosť a môže sa vám zdať normálna, ak však 

pozorujete akékoľvek príznaky straty alebo zníženia kvality sluchu, 

odporúčame poradiť sa s lekárom. Odborníci odporúčajú nasledovné: 

 

- Ak používate hlasitý odposluch, nedržte prístroj tesne pri uchu, 

 

- Obmedzte počúvanie reprodukcie vo vysokej hlasitosti na minimum, 

 

- Nezvyšujte hlasitosť v snahe prekryť hlučnosti okolitého prostredia, 

 

- Znížte hlasitosť reprodukcie, ak nepočujete ľudí vo svojom okolí. 

  



    

Informácie o SAR 

 

Nájdite si čas a prečítajte si túto dôležitú informáciu. 

 

RÁDIOVÉ VLNY 

 

U všetkých mobilných zariadení je pred uvedením na trh vyžadované 

preukázanie zhody s medzinárodnými normami (ICNIRP) alebo s európskou 

smernicou 2014/53/EÚ (RED). Základnou požiadavkou týchto noriem 

a smernice je ochrana zdravia a bezpečnosť všetkých osôb. 

 

TENTO MODEL SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE PRE EXPOZÍCIU 

RÁDIOVÝMI VLNAMI 

 

Prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval 

limity na expozíciu rádiovými vlnami odporúčané medzinárodnými 

pravidlami. Tieto pravidlá boli vypracované nezávislou vedeckou 

organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy tak, aby bola zaistená 

bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Tieto 

smernice používajú mernú jednotku známu ako Specific Absorption Rate 

(SAR) - Špecifická absorpčná hodnota. 

 

Odporúčaným limitom ICNIRP SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg. 

 

SAR sa meria pri najvyššom vysielacom výkone zariadenia, pričom bežná 

hodnota prevádzky je spravidla nižšia ako vyššie uvedená úroveň.  

 

Aby bolo vyhovené požiadavkám na expozíciu rádiovými vlnami, musí byť 

medzi telom používateľa a samotným zariadením, vrátane jeho antény, 

zachovaná minimálna vzdialenosť 1,5 cm. Držiaky, puzdra a príslušenstvo 

dodávané tretími stranami by nemali obsahovať žiadne kovové časti. 



Príslušenstvo, ktoré toto nespĺňa, nemusí spĺňať ani požiadavky na expozíciu 

rádiovými vlnami a neodporúčame ho používať 

 

Viac informácií nájdete na www.energizeyourdevice.com 

 

Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví sú 

uvedené na: http://www.who.int/peh-emf 

 

Zariadenie je vybavené zabudovanou anténou. Pre dosiahnutie optimálnej 

prevádzky ju dodatočne nezakrývajte a neznižujte tak jej zisk. 

 

Toto mobilné zariadenie ponúka celý rad funkcií, a teda je ho možné použiť 

v rôznych pozíciách, pričom aj so slúchadlami alebo USB káblom spĺňa 

požiadavky uvedených nariadení a smerníc. Uistite sa, že neoriginálne 

príslušenstvo neobsahuje kovy a že typické umiestnenie zariadenia je 

minimálne 1,5 cm od vášho tela. 

 

  



    
CE 

 
 

Nájdite si čas a prečítajte si túto dôležitú informáciu. 

 
 

Zhoda s predpismi EÚ 

 

Toto zariadenie týmto spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné 

ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. 

 

Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na: www.energizeyourdevice.com 

 

Upozornenie: dodržiavajte lokálne predpisy a nariadenia týkajúce sa 

používania zariadenia. Rozsah použitia tohto zariadenia môže byť 

v jednotlivých štátoch rôzne. 

 

Poznámky: 

- Kvôli použitému materiálu krytu môže byť mobilný telefón nabíjaný len 

USB rozhraním verzie 2.0 alebo vyššej, nabíjanie pomocou tzv. 

napájacieho USB je zakázané, 

 

- Napájací adaptér musí byť ľahko prístupný a v blízkosti nabíjaného 

zariadenia, 

 

- Nepoužívajte mobilný telefón v prostredí s príliš vysokou alebo príliš 

nízkou teplotou, nikdy ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu 

alebo príliš vlhkému prostrediu. Optimálna pracovná teplota pre telefón 

a  príslušenstvo je 0 °C až 40 °C. 

 

- Telefón nabíjajte pri obvyklej izbovej teplote, na dobre vetranom mieste 

http://www.energizeyourdevice.com/


a udržiavajte ho mimo horľavých a výbušných predmetov. Používajte len 

originálne akumulátory a nabíjačky dodané v sete. Použitím iného 

akumulátora alebo nabíjačky môže dôjsť k poškodeniu telefónu, čoho 

následkom bude zrušená platnosť záruky. 

 

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže spôsobiť poškodenie sluchu. 

 

UPOZORNENIE 

V PRÍPADE VÝMENY AKUMULÁTORA ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ 

NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.  

POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV. 

 

Viac informácii nájdete na: www.energizeyourdevice.com 

 

  



 

My, AVENIR TELECOM,  

(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE) 

vyhlasujeme, že: 

 

ENERGIZER spĺňa štandardy a povinnosti vyplývajúce zo smerníc EÚ.  

Vyhlásenia o zhode je definované v článku IV európskej smernice 

2014/53/EU a je pod dohľadom 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 Vyhlásenia o zhode je dostupný na vyžiadanie na adrese: 

AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 

20, France. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

VYHLÁSENIE O ZHODE 
ENERGY E241S 

06/06/2019  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(dátum)  (meno a podpis oprávnenej osoby) 

http://www.baclcorp.com/


 

Najvyššia nameraná hodnota SAR pri testoch 
GSM 900 0.528 W/kg 10 g Pri hlave | 0.480 W/kg 10 g Pri tele 

DCS 1800 0.272 W/kg 10 g Pri hlave | 0.448 W/kg 10 g Pri tele 

WCDMA 900 0.142 W/kg 10 g Pri hlave | 0.544 W/kg 10 g Pri tele 

WCDMA 2100 0.540 W/kg 10 g Pri hlave | 0.639 W/kg 10 g Pri tele 

LTE Band 1 0169 W/kg 10 g Pri hlave | 0.733 W/kg 10 g Pri tele 

LTE Band 3 0.298 W/kg 10 g Pri hlave | 0.740 W/kg 10 g Pri tele 

LTE Band 7 0.079 W/kg 10 g Pri hlave | 1.695 W/kg 10 g Pri tele 

LTE Band 8 0.635 W/kg 10 g Pri hlave | 0.711 W/kg 10 g Pri tele 

LTE Band 20 0.540 W/kg 10 g Pri hlave | 0.703 W/kg 10 g Pri tele 

LTE Band 28 0.342 W/kg 10 g Pri hlave | 0.766 W/kg 10 g Pri tele 

LTE Band 40 0.047 W/kg 10 g Pri hlave | 0.447 W/kg 10 g Pri tele 

 
Počas normálnej prevádzky zariadenia je spravidla hodnota SAR nižšia ako 
vyššie uvedená úroveň. Toto je dosiahnuté automatickými zmenami úrovne 
výkonu zariadenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenie používa iba minimálnu 
požadovanú energiu pre pripojenie k mobilnej sieti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na produkte a jeho 
vlastnostiach obsiahnutých v tejto príručke bez predchádzajúceho 
upozornenia.  
Niektoré popisované funkcie sa môžu líšiť v závislosti na konfigurácii 
telefónu, nainštalovanom softvéri, poskytovateľovi mobilných služieb a od 
použitej SIM karty. 
Všetky ochranné známky uvedené alebo použité v tejto príručke sú 
vlastníctvom príslušných majiteľov. 


