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PREDSTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU 

 
 

Popis telefónu, tlačidiel, displeja a ikon. 
 
 

Tlačidlá 
 

Nasledujúca tabuľka popisuje tlačidlá a ich funkcie: 
 

  

Položka Tlačidlo Funkcia 

1 
Kontextové 

tlačidlá 
Funkcia tlačidla je vždy uvedená na 

displeji nad ním. 

2 
Navigačné 

tlačidlá 
(šípky) 

V pohotovostnom režime skratky 
definované užívateľom, v Menu 

prechádzanie na ďalšiu / predošlú 
položku. 

3 Hovor 

V pohotovostnom režime register 
hovorov. 

Uskutočnenie hovoru na vybrané / 
zadané číslo. 

Prijatie prichádzajúceho hovoru. 

4 
Ukončenie 

hovoru 

Ukončenie / odmietnutie hovoru. 
Tlačidlo napájania: zapnite / vypnite 

telefón podržaním na približne 3 
sekundy. 

5 1……0 
Numerická klávesnica. 

Zadávanie textu a špeciálnych znakov. 



Displej 
 

Domovská obrazovka zariadenia: 
 

(viď 1.2 – strana 2) 
 
 

Ikony 
 

Nižšie sú uvedené najbežnejšie notifikačné ikony, ktoré 
popisujú stav a funkcie zariadenia (ikony sa môžu vzhľadovo 
odlišovať v závislosti od použitej verzie): 
 

Ikona Popis funkcie 

 Stav mobilného signálu 

 Stav akumulátora (batérie) 

 
Nová (neprečítaná) správa 

 Budík aktívny 

 Bluetooth aktivovaný 

 
Tichý profil 

 
Profil schôdzka 

 
Profil vonku 

 Slúchadlá pripojené 

 Roaming 

 
  



   
 

PRÍPRAVA MOBILNÉHO TELEFÓNU 
 
 

Pripravte váš mobilný telefón na prvé spustenie. 
 
 

 
Inštalácia SIM karty a akumulátora 

 
Váš mobilný operátor vám na základe zmluvy vydá SIM kartu 
(Subscriber Identity Module), ktorá obsahuje povolenia 
všetkých aktívnych / predplatených mobilných služieb a môže 
byť chránená PIN kódom (Personal Identification Number). 
 
Inštalácia SIM karty a akumulátora (batérie): 
 
1. Snímte zadný kryt telefónu, 
 

(viď 2.1 – strana 3) 
 

2. Vložte SIM kartu/y, 
 
Tento mobilný telefón umožňuje použiť dve SIM karty, pričom 
ich použitie je možné nastaviť. 
 

(viď 2.2 – strana 3) 
 

 Vložte SIM kartu do telefónu tak, aby jej kovové kontakty 
smerovali ku kontaktom držiaka SIM karty v telefóne, 

 

 Bez SIM karty nie je možné používať bežné služby 
mobilnej siete, prístupné sú však niektoré aplikácie a 
nesieťové služby.  



3. Vložte akumulátor (batériu) tak, aby jej kontakty (+/-) 
smerovali ku kontaktom v telefóne, 

 
(viď 2.3 – strana 3) 

 
4. Následne založte zadný kryt a telefón uzavrite. 

 
 

Inštalácia pamäťovej karty (voliteľné) 

 
Pre ukladanie multimediálnych súborov odporúčame 
nainštalovať pamäťovú kartu microSD.  
 

 Pamäťovú kartu naformátujte v telefóne. Naformátovanie 
pamäťovej karty v inom zariadení alebo v počítači, môže 
spôsobiť jej nekompatibilitu. 

 
1. Snímte zadný kryt telefónu, 
 
2. Vložte pamäťovú kartu do telefónu tak, aby jej kovové 

kontakty smerovali ku kontaktom držiaka karty v telefóne, 
 

(viď 3.1 – strana 4) 
 

3. Vložte akumulátor (batériu) a telefón uzavrite. 
 

(viď 3.2 – strana 4) 

  



   
 

POUŽITIE ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ 

 
 

Popis základných operácií s mobilným telefónom. 
 
 

 
Zapnutie a vypnutie telefónu 

 
Pre zapnutie: 
 
1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania [ ], 
 
2. Zadajte váš PIN kód a stlačte OK (ak je PIN kód aktívny). 
 
Pre vypnutie postupujte obdobne, stlačte a podržte tlačidlo 
napájania. 
 
 

Vstup do Menu a k aplikáciám 
 
1. Pre vstup do Menu zariadenia stlačte v pohotovostnom 

režime ľavé kontextové tlačidlo <Menu>, 
 
2. Pre posun v Menu použite navigačné tlačidlá (šípky), 
 
3. Pre potvrdenie zvolenej položky stlačte <OK> (obvykle 

ľavým kontextovým tlačidlom), 
 
4. Pre krok späť stlačte <Späť> (obvykle pravým kontextovým 

tlačidlom), alebo stlačte [ ] pre návrat do 
pohotovostného režimu.  



Základné funkcie telefónu 
 
 
Uskutočnenie telefonického hovoru: 
 

1. V pohotovostnom režime zadajte požadované číslo, 
 
2. Pre vytočenie stlačte [ ], 
 
3. Pre ukončenie hovoru stlačte [ ], 
 
 
Prijatie telefonického hovoru: 
 
1. Pre prijatie prichádzajúceho hovoru [ ], 
 
2. Hovor ukončíte stlačením [ ]. 
 

 
Odoslanie a prezeranie správ (SMS) 

 
Telefón umožňuje prijímanie a odosielanie správ. 
 
Odoslanie SMS: 
 
1. V Menu vyberte Správy → Napísať správu → Nová SMS, 
 
2. Zadajte text správy, 
 
3. Zvoľte <Možnosti> → Odoslať, 
 
4. Zadajte číslo príjemcu / vyberte ho z telefónneho zoznamu, 

 
5. Stlačte <OK> alebo Pridať (v závislosti od 

predchádzajúceho kroku),  



6. Zvoľte <Možnosti> → Odoslať. 
 

 
Pridanie kontaktu 

 

Zariadenie umožňuje uchovávať telefónne kontakty. 
 
Pridanie nového kontaktu: 
 

1. Zvoľte Menu, 
 
2. Prejdite na Kontakty → Pridať nový kontakt, 
 
3. Vyberte miesto uloženia (telefón, SIM1 alebo SIM2), 
 
4. Zadajte požadované údaje, 
 
5. Zvoľte <Možnosti> → Uložiť. 
 
Vyhľadávanie v kontaktoch 
 
1. Zvoľte Menu a prejdite na Kontakty, 
 
2. Zadajte prvé písmená hľadaného kontaktu, 
 
3. Zo zoznamu vyberte požadovaný kontakt. 
 
Na tento kontakt môžete následne uskutočniť telefonický 
hovor stlačením [ ]. 
 
 

Počúvanie hudby a rádia 
 

Zariadenie umožňuje reprodukovať hudbu a ponúka aj FM 
rádio.  



FM rádio: 
 
1. K vášmu telefónu pripojte dodávané slúchadlá, 
 
2. V Menu vyberte Multimédia →FM rádio, 
 
3. Rádio spustite šípkou dolu, 
 
4. Následne ho ovládajte navigačnými tlačidlami. 
 
 
Prehrávanie hudobných súborov: 
 
Najskôr nakopírujte požadované hudobné súbory na 
pamäťovú kartu do zložky “My Music”. 
 
1. Vyberte Menu → Multimédia → Hudobný prehrávač, 
 
2. Zvoľte kategóriu → hudobný súbor, 
 
3. Prehrávanie následne ovládajte navigačnými tlačidlami. 
 
 

Prezeranie webových stránok 
 
Telefón umožňuje prezeranie internetových stránok. 
 
1. Zvoľte Menu, potom Internet → zadajte požadovanú 

internetovú adresu, 
 

2. Na stránke sa pohybujte pomocou navigačných tlačidiel. 
  



   
 

FOTOAPARÁT 

 
 

Základné informácie o fotografovaní a prezeraní fotiek. 
 
 

 
Fotografovanie 

 
1. V Menu zvoľte Fotoaparát, 

 
2. Objektív namierte na požadovaný objekt, 

 
3. Odfoťte potvrdzujúcim tlačidlom, 

 
4. Fotografia bude uložená automaticky, 

 
5. Pre urobenie inej fotografie stlačte <Späť> (krok 2). 
 
 

Prezeranie fotografií 
 
Stlačením ľavého kontextového tlačidla a výberom možnosti 
Fotografie získate rýchly prístup do galérie fotografií. 
 
 

Možnosti fotoaparátu 
 
V Menu zvoľte Fotoaparát a výberom Možnosti môžete 
konfigurovať nasledovné: 
 
Nastavenia fotoaparátu: 

 
Vyberte zvuk uzávierky.   



Zmena hodnoty expozície a jasu fotografie. 
 
Úprava kontrastu. 
 
Zmenou hodnoty Proti-blikanie eliminujete na fotografiách 
fluorescenčný efekt. 
 
Časovač oneskorenia pre samospúšť. 
 
Súvislé fotografovanie pre vytvorenie série fotografií. 
 
Nastavenie obrazu: 

 
Zmena veľkosti obrázka. 
 
Zmena kvality obrázka. 
 
Vyváženie bielej: 
 
Slúži pre prispôsobenie farebnej schémy podľa okolitého 
prostredia. 
 
Scénický režim: 

 
Nočný režim (pri nízkom osvetlení) automatický režim. 
 
Efekty: 
 
Nastavenie farebného filtra. 
 
Pamäť: 
 
Miesto, kde budú fotografie uložené. 
  



   
 

PRIPOJENIE NA INTERNET 

 
 

Základy konfigurácie zariadenia a jeho pripojenie 
na internet. 

 
 

 
Pridanie nového pripojenia 

 
1. V Menu vyberte nastavenia → Pripojenia → Sieťový účet, 
 
2. Zvoľte <Možnosti>, potom Pridať dátový účet, 

 
3. Zadajte parametre pripojenia. Tieto údaje získate od vášho 

mobilného operátora, 
 
Základné parametre nastavenia sú: 
 

 Meno 

 APN 

 Užívateľské meno 

 Heslo 

 Výber SIM (ak je potrebné) 
 
Podrobnejšie informácie, napr. o použití a nastavení Proxy 
Serveru získate od vášho mobilného operátora. 
 
4. Po zadaní parametrov stlačte <OK> a potvrďte nový účet 

stlačením <Áno>. 
 
Pre nastavenie tohto účtu ako predvoleného, stlačte 
<Možnosti>, a potom Nastaviť ako predvolené. 



Ak si želáte pridať ďalší účet, opakujte všetky kroky. 
 
 

Konfigurácia prehliadača 
 
Po pridaní nového účtu pre pripojenie, je potrebné 
nakonfigurovať internetový prehliadač: 
 

V Menu vyberte Nástroje → Internet → Nastavenie → 

Nastavenie profilu, vyberte kartu SIM (ak je potrebné) a 
zvoľte účet vytvorený v predchádzajúcom kroku. 
 
 

Prepínanie medzi operátormi 
(SIM karty) 

 
Ak používate dve SIM karty a chcete ich prepnúť, postupujte 
nasledovne: 
 
1. Nakonfigurujte pripojenie pre obe SIM karty (viď časť 

„Pridanie nového pripojenia“, 
 

2. Menu → Nástroje → Internet → Nastavenie → Nastavenie 

profilu, vyberte podľa potreby SIM1 alebo SIM2 kartu. 
 
Je možné tiež nastaviť „Vždy sa opýtať“, potom sa bude 
internetový prehliadač vždy pred spustením internetovej 
relácie pýtať, ktorú SIM si želáte pre toto spojenie použiť. 

  



   
 

BLUETOOTH 
 

 
Základné informácie o možnostiach bezdrôtového  

pripojenia s inými zariadeniami. 
 
 
 

Zapnutie Bluetooth 
 

1. V Menu vyberte Nastavenie → Pripojenia → Bluetooth, 

 
2. Zvoľte možnosť pre zapnutie Bluetooth, 

 
3. Ľavým kontextovým tlačidlom zvoľte „zap.“, 

 
4. Pre povolenie ostatným zariadeniam rozpoznať váš 

telefón, prejdite na Viditeľnosť a potvrďte ju stlačením 
ľavého kontextového tlačidla. 

 
 

Vyhľadanie a spárovanie s ostatnými Bluetooth 
zariadeniami 

 

1. V Menu vyberte Nastavenie → Pripojenia → Bluetooth → 

Moje zariadenia → Vyhľadať nové zariadenie, 
 

2. Prejdite na požadované zariadenie zvoľte <Zvoliť>, 
 

3. Zadajte párovací PIN kód alebo PIN druhého zariadenia 
(ak je to potrebné), a potvrďte <OK>. 

 



Ak bude na druhom zariadení zadaný rovnaký kód, je 
párovanie dokončené. 
 
Posielanie dát cez bezdrôtovú funkciu Bluetooth: 
 
1. Vyberte súbor alebo položku z aplikácií telefónu, ktorú 

chcete odoslať, 
 

2. Zvoľte <Možnosti> → Odoslať → Cez Bluetooth → vyberte 
cieľové zariadenie (na ňom je potrebné potvrdiť príjem). 

 
Príjem dát cez bezdrôtovú funkciu Bluetooth: 

 
1. Zadajte alebo potvrďte PIN kód pre Bluetooth a stlačte 

<OK> (ak je toto vyžadované), 
 

2. Stlačením <Áno> potvrdíte príjem dát z druhého zariadenia 
(ak je toto vyžadované). 

 
Zmena mena zariadenia Bluetooth: 
 

1. V Menu vyberte Nastavenie → Pripojenia → Bluetooth → 

Moje zariadenia → Moje meno, 
 

2. Zvoľte nové meno, potvrďte Možnosti → Hotovo. 
 
Výber pamäte: 
 

1. V Menu vyberte Nastavenie → Pripojenia → Bluetooth → 

Pokročilé → Pamäť, 
 

2. Zvoľte pamäť, do ktorej sa budú ukladať prijaté dáta. 
  



   
 

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, vždy sa 
náležite venujte vedeniu motorového vozidla.  

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 (WEEE) 

 
 

Informácia pre spotrebiteľa o uplatňovaní smernice EÚ 
o odpade z elektrických a elektronických zariadení. 

 

 
 

 

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: 
 
- 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 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. 
 
 
 
 
 
 
18/10/2019  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(Dátum)  (meno a podpis oprávnenej osoby) 
 

  

 

  
VYHLÁSENIE O ZHODE 

HARDCASE H10 



 

Najvyššia nameraná hodnota SAR pri testoch: 

GSM 900 0.251 W/kg 10g Pri hlave | 1.205 W/kg 10g Pri tele  

DCS 1800 0.315 W/kg 10g Pri hlave | 1.005 W/kg 10g 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, a to 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. 


