
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍRUČKU



Bezpečnosť 

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte túto príručku, aby ste 

zaistili svoju bezpečnosť a správne používanie. 

 
  

VYPNUTIE V NEMOCNICIAVH 

Dodržiavajte, prosím, platné ustanovenia alebo 

predpisy. Vypnite mobilný telefón v blízkosti 

zdravotníckeho zariadenia. 

  
VYPNUTIE PRI TANKOVANÍ 

Nepoužívajte telefón v mieste tankovania. 

Nepoužívajte telefón v blízkosti paliva alebo 

chemikálií. 

  
SIM KARTY A PAM. KARTY 

Telefon, jeho části a příslušenství uchovávejte 

mimo dosah dětí. 

  
BATÉRIA 

Batériu nezničte ani nepoškodzujte, pretože by 

to mohlo byť nebezpečné a spôsobiť požiar. 

Aby ste predišli nebezpečenstvu, nevyhadzujte 

batériu do ohňa. Ak sa batéria nedá použiť, 

zlikvidujte ju v bezpečnom prostredí. 

Nepokúšajte sa batériu rozobrať. Ak je batéria 

alebo autorizovaná nabíjačka poškodená 

alebo stará, prestaňte ju používať a vymeňte ju 

za certifikovanú originálnu batériu.. 

  

POUŽÍVAJTE KVALITNÉ VYBAVENIE 

Používajte autorizované zariadenia, aby ste sa vyhli 
nebezpečenstvu. 

  

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY NA PRVOM 

MIESTE 

Počas jazdy venujte plnú pozornosť šoférovaniu, 

pred použitím telefónu zaparkujte. Dodržiavajte 

miestne dopravné predpisy. 

  
RUŠENIE 

všetky bezdrôtové zariadenia môžu byť zraniteľné 

voči rušeniu, ktoré môže ovplyvniť ich výkon. 

  
VYPNUTIE V LETADLE 

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie 

lietadla. Používanie mobilného telefónu v lietadle 

je nielen nebezpečné, ale aj nezákonné. 

 
 

0 

 
IHLA SIM NAVRHNUTÁ NA DVA ÚČELY 

Pomocou ihly vyberte slot na SIM kartu alebo 

vyberte popruh z otvoru. 



Základné informácie 
 

1. Prehľad 

 

 
 

 
1 SIM Slot   11 Zap/Vyp tl. / Čítačka odtlačkov prstov 
2 F150 tl.    12 Makro fotoaparát (2 Mpx) 
3 Svetelný senzor   13 Zadný fotoaparát (48 Mpx) 
4 Slúchadlo    14 Nočné videnie (20 Mpx) 
5 Predný fotoaparát    15 Ľavá notifikačná dióda 
6 Dotyk. plocha    16 Pravá notifikačná dióda 
7 Mikrofón    17 Svietidlo / blesk 
8 Rozhranie USB/slúchadiel              18 Servisný otvor 
9 Reproduktor    19 Infračervená lampa 
10 Tlačidlá hlasitosti    
 

 
• Funkcie tlačidiel  

Tlačidlo Funkcia 

Zap/Vyp tl. 

    Stlačením Zap/Vyp obrazovku. 

Stilačením a podržaním tlačítka reštartujete 
alebo vypnete telefón. 

Tlačidlo hlasitosti Stlačením nastavíte hlasitosť zariadenia.  

     Tl. domov  

(na obrazovke) 
Stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku. 

     Tl. zpäť 

(na obrazovke) 

Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu 
obrazovku. 

Čítačka odtlačkov 
prstov 

Stlačením odomknete telefón. 



Pred prvým použitím 
 

Telefón podporuje funkciu Dual SIM, ktorá vám umožňuje 

používať dve mobilné siete. 

 
• Vloženie SIM karty a pam. karty 

 
• Vložte nástroj na vysunutie SIM karty do  príslušného otvoru a slot na 

SIM kartu sa vysunie z telefónu. 

Vložte nano SIM kartu a pam. kartu do slotu pre karty. 

Slot 1 podporuje nanoSIM kartu. 

Slot 2 podporuje nanoSIM kartu a pam. kartu. 
 

 

 
Poznámka: 

• Počas prenosu údajov zo zariadenia neodstraňujte karty. Môže to 
spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie kariet a zariadení. 

• SIM karty a pamäť.  karty sú malé časti. Chráňte ich pred deťmi, aby 
ste ich náhodne neprehltli. 

• Nedotýkajte sa kovového povrchu SIM a pam kariet. karty a chráňte ich 
pred elektromagnetickým poľom, aby ste predišli poškodeniu dát 

 

• Nabíjanie batérie 

Pred použitím nabite batériu. 

 

Začíname 

• Základné funkcie 

1. Zapnutie telefónu 

     Stlačením a podržaním Zap/Vyp tlačidla telefón zapnete. 

2. Vypnutie telefónu 

    Dlho stlačte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí ponuka. Výberom  

    možnosti "Vypnúť" vypnite telefón. 

3. Reštartovanie telefónu 

    Možnosť 1: Dlho stlačte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí  

    ponuka. Výberom možnosti "Reštartovať" reštartujte telefón. 

    Možnosť 2: Dlhým stlačením tlačidla napájania po dobu 13 sekúnd  

    sa telefón automaticky reštartuje. 

4. Zamknutie obrazovky 

    Možnosť 1: Stlačením Zap/Vyp tlačidla vypnete obrazovku a  

    uzamknete ju. 

    Možnosť 2: Ak telefón dlhší čas nepoužívate, obrazovka sa  

    automaticky uzamkne. 

5. Odomknutie obrazovky 

    Stlačte Zap/Vyp tlačidlo pre odomknutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Upozornenia a poznámky 

Prevádzkové varovanie 

Dôležité informácie o bezpečnej a efektívnej prevádzke. Pred použitím 

telefónu si prečítajte tieto informácie. Pre bezpečnú a efektívnu 

prevádzku telefónu postupujte podľa týchto pokynov: 

 

• Potencionálne výbušné 

Vypnite telefón, ak sa nachádzate v nebezpečných priestoroch, napríklad 

kde sa tankuje palivo (čerpacie stanice, lodné zásoby), palivové alebo 

chemické sklady, trhaacie práce a miesta, kde sa vo vzduchu nachádzajú 

chemikálie alebo častice (napríklad kovové prášky, zrná a prach).). 

 
• Interferencia s lekárskymi a osobnými elektronickými zariadeniami: 

Väčšina, ale nie všetky, elektronické zariadenia sú chránené pred 

rádiovými signálmi, ale niektoré elektronické zariadenia nemusia byť 

chránené pred rádiovými signálmi z telefónu. 

 
• Bezpečnosť zvuku 

Tento telefón je schopný vydávať hlasné zvuky, ktoré môžu poškodiť váš 

sluch. Pri používaní funkcie reproduktora sa odporúča umiestniť telefón 

v bezpečnej vzdialenosti od ucha. 

 
• Ostatné zdravotnícke pomôcky a nemocnice: 

Ak používate iný osobný zdravotnícky prístroj, poraďte sa s výrobcom, či 

je dostatočne chránený pred vonkajšou rádiofrekvenčnou energiou. So 

získaním týchto informácií vám môže pomôcť váš lekár. V zdravotníckych 

zariadeniach vypnite telefón, pokiaľ vám to nariaďujú predpisy vyvesené v 

týchto priestoroch. V nemocniciach alebo zdravotníckych zariadeniach sa 

môžu používať zariadenia, ktoré môžu byť citlivé na vonkajšiu 

rádiofrekvenčnú energiu. 

 
• Vyhlásenia o výrobkoch týkajúce sa manipulácie a používania: 

Za používanie telefónu a prípadné následky jeho používania ste 

zodpovední iba vy sami. 

Všade tam, kde je používanie telefónu zakázané, ho musíte vždy vypnúť. 

Používanie telefónu podlieha bezpečnostným opatreniam určeným na 

ochranu užívateľov a ich okolia. 

S telefónom a jeho príslušenstvom vždy zaobchádzajte opatrne a 

uchovávajte ich na čistom a bezprašnom mieste. 

Nevystavujte telefón ani jeho príslušenstvo otvorenému ohňu alebo 

zapáleným tabakovým výrobkom. 

Nevystavujte telefón ani jeho príslušenstvo pôsobeniu tekutín, vlhkosti 

alebo vysokej vlhkosti. 

Telefón ani jeho príslušenstvo nepustite, nehádžte s ním ani sa ho 

nepokúšajte ohýbať. 

Na čistenie prístroja alebo jeho príslušenstva nepoužívajte drsné 

chemikálie, čistiace rozpúšťadlá ani aerosóly. 

Nepokúšajte sa telefón ani jeho príslušenstvo rozoberať; to môže 

vykonávať iba autorizovaný personál. 

Nevystavujte telefón ani jeho príslušenstvo extrémnym teplotám, 

minimálne 32℉ maximálne 104℉ (0℃ až 40℃). 

 
• Batéria: 

Telefón obsahuje vstavanú lítium-iónovú alebo lítium-iónovo-polymérovú 

batériu. Upozorňujeme, že používanie niektorých dátových aplikácií môže 

viesť k nadmernému využitiu batérie a môže vyžadovať časté nabíjanie 

batérie. Akákoľvek likvidácia telefónu alebo batérie musí byť v súlade so 

zákonmi a predpismi týkajúcimi sa lítium-iónových alebo lítium-iónových 

polymérových batérií. 

 
• Chybné a poškodené výrobky: 

Nepokúšajte sa rozoberať telefón ani jeho príslušenstvo. Servis alebo 

opravu telefónu alebo jeho príslušenstva môže vykonávať iba 

kvalifikovaný personál. Ak bol váš telefón alebo jeho príslušenstvo 

ponorené, prepichnuté alebo vystavené silnému pádu, nepoužívajte ho, 



kým ho neodovzdáte autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu. 

 
• Bezpečnostné informácie 

Nepoužívajte mobilný telefón v prostredí s príliš vysokou alebo príliš 

nízkou teplotou,  

Nikdy nevystavujte svoj mobilný telefón silnému slnečnému žiareniu alebo 

príliš vlhkému prostrediu.  
Maximálna prevádzková teplota okolia zariadenia je 40 ℃. 

 

 Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu 

sluchu. 

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte 

dlho pri vysokej hlasitosti. 

 

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 

Tento symbol znamená, že podľa miestnych zákonov a 

predpisov musí byť váš výrobok a/alebo jeho batérie 

zlikvidované oddelene od domového odpadu. Na konci 

životnosti tohto výrobku ho odovzdajte na zbernom mieste 

určenom miestnymi orgánmi. Správna recyklácia vášho 

produktu ochráni ľudské zdravie a životné prostredie. 

 

• Informácie o príslušenstve 

Nabíjačka: 9V/2A 

Batéria: 5000mAh 

Všetky verzie softvéru vydané výrobcom boli overené a stále sú v 

súlade so súvisiacimi pravidlami. 

 
• Špecifikácia produktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pri používaní slúchadiel buďte opatrní, nadmerný akustický 

tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu 

2. UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU PRI 

VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ 

BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV. 

    

3. Výrobok je kompatibilný s rozhraním USB verzie USB 2.0. 

4. Adaptér by mal byť inštalovaný v blízkosti zariadenia a musí 

byť ľahko prístupný. 

5. Prevádzková teplota: -10~40°C. 

6. SAR: Zariadenie spĺňa špecifikácie pre rádiové vlny, ak sa 

používa vo vzdialenosti 0,5 cm od tela (limit SAR 2,0 W/Kg). 

Zariadenie je v súlade s požiadavkami. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Frekvenčné 

pásmo 

 

Podporované pásma (MHz): 

GSM:B2/B3 

GSM:B5/B8 

WCDMA:B1//BB 

TDD:B38/B40/B41 

FDD:B1/B3/B7/B8/B19/B20 

 

Max výkon: 

29.5±2dBm 

32.5±2dBm 

23±2dBm 

22±1dBm 

22±1dBm 

 

 
WLAN 

 

Frekvencia (MHz): 

2412~2472 

5180~5240 

5260~5320 

5745~5825 

 

Max výkon: 

17±2dBm(EIRP) 

16±2dBm(EIRP) 

16±2dBm(EIRP) 

16±2dBm(EIRP) 

 
BT 

 
Frekvencia (MHz): 

2402~2480 

 
Max výkon: 

8±2dBm(EIRP) 

   

 



• Obmedzenia pásma 5 GHz: 
• Podľa článku 10 ods. 1. V súlade s článkom 10 ods. 10 smernice 

2014/53/EÚ sa na obale uvádza, že toto rádiové zariadenie bude 

podliehať určitým obmedzeniam pri uvedení na trh v Belgicku (BE), 

Bulharsku (BG), Českej republike (CR), Dánsku (DK), Nemecku (DE), 

Estónsku (EE), Írsku (IE), Grécku (EL), Španielsku (ES), Francúzsku 

(FR), Chorvátsku (HR), Taliansku (IT), na Cypre (CY), v Lotyšsku (LV), 

Litve (LT), Luxembursku (LU), Maďarsku (HU),  Malta (MT), Holandsko 

(NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), 

Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (Fl), Švédsko (SE), Turecko 

(TR), Nórsko (NO), Švajčiarsko (CH), Island (IS) a Lichtenštajnsko (LI)). 

•  Funkcia WLAN tohto zariadenia je obmedzená na vnútorné použitie iba 

pri prevádzke vo frekvenčnom pásme 5150 až 5250 MHz. 

 

Vyhlásenie o zhode 

Hodnota SAR pre hlavu je: 0,709 W/kg.  
Hodnota SAR pre telo je: 1,239 W/ kg. 
Najvyšší limit SAR špecifikovaný v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
    


