
  



1. Váš telefon  
 
  

Reproduktor 

Přední kamera 

Pravé kontextové 
tlačítko (PKT) 
 
Tlačítko pro 
Zapnutí / Vypnutí / 
ukončení 
 
 
 
 
Pouze vibrace 
(dlouhé stisknutí) 

Levé kontextové 
tlačítko (LKT)) 

 
Tlačítko pro Přijetí hovoru 

/ Historii hovorů 
 

Hlasová schránka 
(dlouhé stisknutí)) 

 
 
 
 

Tlačítko * 

Zadní kamera 
 

Blesk 
 

Reproduktor vyzvánění 
/ Hlasitý odposlech 

Konektor pro 
sluchátka 

USB zásuvka              Mikrofon 



1.1. Tlačítka 
 

Navigační tlačítko 
• Stiskem potvrzení možnosti / vstup do Menu 
• Stiskem po obvodu: vlevo / vpravo / nahoru / dolů (šipky) 
 

• Vstup do Oznámení 
 

• Příjem hovoru / uskutečnění hovoru 
• Stiskem: Historie hovorů 
 
• Kontakty 
 

• Ukončení hovoru 
• V Menu návrat o položku zpět 
• Dlouhé podržení: zapnutí / vypnutí 
 

• Dlouhé podržení: Hlasová schránka 
 

V pohotovostním režimu: 
• Stiskem: 0 
• Dlouhé podržení: zapnutí / vypnutí baterky 
 
V režimu editace textu: 
• Stiskem: mezera 
• Dlouhé podržení: 0 
 

V pohotovostním režimu: 
• Stiskem: * 
V režimu editace textu: 
• Stiskem: tabulka symbolů 
 

V pohotovostním režimu: 
• Stiskem: # 
• Dlouhé podržení: pouze vibrace 
V režimu editace textu: 
• změna metody zadávání textu  



1.2. Stavové ikony 
 

   Úroveň nabití akumulátoru (baterie). 
  

   Úroveň mobilního signálu. 
 

   Zmeškané hovory. 
 

   Režim letadlo. 
 

   Připojení 4G LTE. 
 

   Připojení HSDPA / HSDPA+. 
 

   Připojení EDGE. 
 

   Připojení WIFI. 
 

   Připojení VOLTE. 
 

   Hudba / Rádio aktivovány. 
 

   Sluchátka připojené / Bezdrátová sluchátka připojené (Bluetooth).   
 

   Budík. 
 

   Oznámení (SMS/MMS/EMAIL/APLIKACE). 
 

   Lokalizační služby. 
 

   Připojení USB. 

   Připojení Bluetooth. 
 

   Pouze vibrace. 
 

   Metoda zadávání textu. 

 

  



1.3. Domovská obrazovka 
 
1.3.1. Panel miniaplikací 

Panel miniaplikací (widgety) obsahuje zkratky pro rychlý přístup k některým 
aplikacím přímo z plochy. 

Na panel miniaplikací přejdete z pohotovostního režimu stisknutím levé 
šipky na navigačním tlačítku. 

Tím rychle přistoupíte k následujícím aplikacím: WhatsApp, Facebook, 
Google Asistant, Google Maps a YouTube. 

 

1.3.2. Změna tapety 

Pro změnu tapety, vstupte do Menu, přejděte na položku Galerie, vyberte 
požadovaný obrázek a následně zvolte Možnosti / Nastavit jako / Tapeta. 
 

  



2. Začínáme  
 

2.1. Instalace SIM karty a akumulátoru 
 

Otevření a zavření zadního krytu telefonu 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
Vyjmutí a vložení akumulátoru (baterie) 

 

 

 

 

 
 

  



Vsunutí a vysunutí SIM karet 
 
 

E241S:  
 

 

 

 

 

 

 

Opatrně vsuňte SIM kartu (karty) do příslušné pozice podle výše uvedených 

obrázků, a to kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu. Pro 

vyjmutí SIM karty (karet) použijte opačný postup. SIM karty uchovávejte 

mimo dosah dětí! 

  



 

Telefon používá SIM karty o rozměru microSIM (3FF). Pokud máte 
SIM kartu jiné velikosti, bez možnosti vyloupnout ji v požadovaném 
rozměru, požádejte o její výměnu vašeho mobilního operátora. 
Nepokoušejte se vkládat rozměrově jiné typy SIM karet, může to 
způsobit poškození zařízení. 

 

Nabíjení akumulátoru (baterie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nabíječku zapojte do elektrické sítě, konektor nabíječky připojte do USB 
zásuvky na spodní straně telefonu. 
• Pokud je baterie zcela vybitá, může nabíjení začít až přibližně 20 minut 

po připojení nabíječky, 
• Ujistěte se, že baterie je v zařízení nainstalována správně, 
• Telefon umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, nepoužívejte 

prodlužovací kabely, 
• Při prvním nabíjení doporučujeme zcela nabít baterii, toto může trvat 

přibližně 3 hodiny, 
• Po nabití telefonu odpojte kvůli šetření elektrické energie nabíječku 

z elektrické sítě. Na telefonu můžete snížit spotřebu energie snížením 
jasu, zkrácením intervalu vypnutí obrazovky apod. 

 
Nabíjení je ukončeno, když grafický indikátor přestane pulzovat.  



2.2. Zapnutí telefonu 

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí . 
 

2.3. Vypnutí telefonu 
Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí .  
Následně zvolte "Vypnout". 
 

2.4 Zablokování klávesnice 
Pro zablokování klávesnice stiskněte a podržte, následně 
vyberte "Zamknout" (zablokovat / odblokovat klávesnici můžete i dlouhým 
podržením * v pohotovostním režimu). 
 

3. Volání 
Na klávesnici navolte požadované číslo a stiskněte . 
Pokud se spletete, můžete poslední nesprávně zadané číslo smazat stiskem 

. Stejným tlačítkem pak hovor ukončíte. 
 
Uskutečnění nouzového volání 
Pokud je váš telefon v dosahu mobilního signálu, zadejte nouzové číslo 
(např. evropské nouzové číslo 112) a stiskněte . Nouzová telefonní 
čísla je možné volat i bez vložené SIM karty. Zneužití volání na nouzová čísla 
se řídí lokálními zákony a nařízeními. 

 

3.1. Hlasová schránka 
Pro uskutečnění hovoru do hlasové schránky podržte . 

 

3.2. Přijetí hovoru 

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte . Hovor ukončete stisknutím 
. Stejným tlačítkem můžete příchozí hovor odmítnout. 

 

3.3. Funkce dostupné během hovoru 
Během hovoru můžete prohledávat kontakty, historii hovorů, zprávy apod., 
a to bez ukončení aktuálního hovoru. 

  



4. Zprávy 
 

4.1. Vytvoření zprávy 
Pro vytvoření textové nebo multimediální zprávy přejděte do Menu a 
zvolte Zprávy. Zde můžete napsat krátkou textovou zprávu (SMS), nebo do 
ní přidat obrázky, nahrávky, videa, čímž ji změníte na multimediální zprávu 
(MMS). Během editování zprávy přistoupíte k dalším možnostem přes 
položku "Možnosti". 
Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě SIM karty, při odesílání zprávy musíte 

vybrat, ze které SIM karty bude zpráva odeslána (SIM1 nebo SIM2). 

 

4.2. Vytvoření MMS 
SMS bude automaticky změněna na MMS po přidání obrázku, videa, 
nahrávky apod. 

 
Krátká textová zpráva (SMS) je zpoplatňována podle své jednotkové 
délky (obvykle 160 znaků), přičemž je možné vytvořit "dlouhou" SMS 
obsahující více jednotlivých SMS, nebo může obsahovat speciální 
znaky, které zkrátí délku SMS. MMS obsahující multimediální objekty 
je obvykle zpoplatňována samostatně. Pro více informací o 
poplatcích se obraťte na svého mobilního operátora. 

 

5. Kontakty 

 

5.1. Telefonní seznam 
Pro přístup ke kontaktům zvolte Menu a položku Kontakty, nebo přímo 
z Pohotovostního režimu stisknutím Pravého kontextového tlačítka. 
Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě SIM karty (SIM1 a SIM2) 
přistoupíte ke kontaktům na obou SIM kartách. 

 

5.2. Přidání kontaktu 

Nový kontakt přidáte v Menu / Kontakty / Nové. Kontakt můžete uložit na 
SIM1, SIM2 nebo do paměti telefonu.  



6. Historie hovorů 

 

6.1. Přístup k historii hovorů (Deník volání) 
Do tohoto seznamu můžete přistoupit následujícími způsoby: 

• Vyberte Menu / Deník volání, 
• V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru. 
Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě SIM karty, budou v tomto 
seznamu všechny hovory (SIM 1 a SIM2). 
 

6.2. Dostupné funkce 
Po zvolení "Možnosti" můžete získat více informací o hovoru, na vybraný 
kontakt odeslat zprávu, vytvořit nový kontakt, přidat číslo k existujícímu 
kontaktu, případně upravit historii hovorů. 
 

7. Hry 
 
V Menu / Obchod vstoupíte do obchodu aplikaci KAIOS, kde v sekci Hry 
můžete získat hry určené pro toto zařízení. 
 

8. Fotoaparát / Kamera 
 

S fotoaparátem vestavěným v telefonu je možné pořizovat fotografie nebo video 
záznamy: 

• Prohlížet je můžete v Galerii nebo pomocí Správce souborů, 
• Můžete je posílat jiným, jako přílohu v MMS zprávách, 
• Fotografie mohou být použity jako tapeta domovské obrazovky, 
• Pomocí USB kabelu nebo přes paměťovou kartu je můžete přenést do 

počítače. 
  



9. Aplikace pro multimédia 
 
9.1. Hudba 
Pro přístup zvolte Menu / Hudba. Tato aplikace poskytuje plnou správu 
zvukových souborů v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. 
Pro přehrání nebo pozastavení skladby stiskněte . 
Pro posun na následující / předchozí skladbu krátce stiskněte šipky doprava 
a doleva na navigačním tlačítku. Hlasitost můžete také ovládat navigačním 
tlačítkem, a to šipkami nahoru / dolů. 

 

9.2. Obrázky 
Vaše obrázky jsou úložné v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. Prohlížet je 
můžete v Menu / Galerie. Zde můžete obrázky po výběru "Možnosti" odstranit, 
upravit sdílet, vybrat několik, získat bližší informace, uzamknout a seřadit. 

 
9.3. Videa 

Tuto aplikaci použijte k přehrání vašich videí. Pro přehrání nebo pozastavení 
stiskněte . Pro posun na následující / předchozí video krátce stiskněte 
šipky doprava a doleva na navigačním tlačítku, šipky nahoru / dolů slouží 
k ovládání hlasitosti. 
 
9.4. FM rádio 

Zařízení je vybaveno FM rádiem s funkcí RDS. Aplikaci můžete používat jako 
tradiční rádio, je možné automaticky vyhledat a uložit dostupné rádiové 
stanice. Rozhlasové stanice, které poskytují službu "Visual Radio" můžete 
poslouchat paralelně s vizuálními informacemi. Rádio může hrát i na pozadí. 
FM rádio nevyžaduje připojení sluchátek, ale tyto slouží i jako anténa a 
výrazně zlepšují příjem rozhlasového signálu. 
 

10. Záznamník zvuku 

 
Aplikace Menu / Záznamník umožňuje zaznamenat hlasovou nebo zvukovou 
nahrávku. Telefon podporuje soubory formátu AMR a WAV. Nahraný soubor 
bude uložen pod zvoleným názvem do seznamu nahrávek. 
 



11. Správce souborů 
 
V položce Menu / Správce souborů získáte přístup ke všem souborům, které jsou 
uloženy v telefonu a na paměťové kartě. Pomocí "Možnosti" můžete soubor 
odstranit, kopírovat, přesunout, přejmenovat, zobrazit podrobnosti apod. 
 
Zasunutí a vysunutí paměťové karty: 
 
 
E241S 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otevřete držák paměťové karty opatrným pohybem ve směru šipky "OPEN", 
paměťovou kartu vložte opatrně na její místo podle nákresu výše, kovovými 
kontakty paměťové karty směrem ke kontaktům v držáku, a tento uzavřete 
ve směru "LOCK". Pro vyjmutí paměťové karty postupujte opačně. 
Paměťové karty uchovávejte mimo dosah dětí!  



12. Budík 
 
Tento mobilní telefon má vestavěný budík s funkcí odložení buzení. 
 

13. Kalkulačka 
 
Pomocí navigačního tlačítka vyberte matematickou operaci +, -, ×, ÷ nebo =. 
Pomocí PKT a LKT smažete poslední zadané číslo, resp. kalkulačku vynulujte. 
 

14. Kalendář 
 

Po vstupu do této aplikace máte k dispozici měsíční kalendář, ve kterém 

můžete sledovat důležité události, schůzky, připomínky apod. 

Dny obsahující událost jsou zvýrazněny. 

 

15. Poznámky 
 

Zde si můžete jednoduše zaznamenat textovou poznámku. 

 

16. Konverze jednotek 
 
Užitečná aplikace sloužící na rychlý převod jednotek, typicky mezi 

metrickou a anglo-americkou soustavou, např.: km-míle, g-oz, °C- °F apod. 

 

17. Filtr hovorů 
 
Po povolení této funkce bude telefon automaticky blokovat čísla uložená na 
tzv. černém seznamu. Hovory z těchto čísel nebudou přijaty. Povolením tzv. 
bílého seznamu budou přijaty výlučně hovory uvedené v tomto seznamu.  



18. Internet 
 
Internetový prohlížeč obsahuje možnost zadat URL adresu, také záložky, 
historii navštívených stránek apod. 
 

20. Profily 
 
Telefon nabízí několik profilů, se kterými můžete různým situacím rychle 

přizpůsobit zvukové projevy zařízení. 

 

21. Nastavení 
 
Zvolte Menu / Nastavení . Dále zvolte oblast, kterou chcete 

změnit nebo přizpůsobit: Síť a připojení, Přizpůsobení, Ochrana osobních 

údajů a zabezpečení, Úložný prostor, Zařízení, Konto. V podmenu se nacházejí 

konkrétní funkce. 

 

22. Služby SIM 
 
Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečné služby poskytovat 

SIM karta. Název a obsah menu těchto služeb závisí na poskytovatele SIM 

karty. Tato položka se automaticky přidá do Menu, pokud je podporována 

SIM kartou. 

 

23. Metoda zadávání textu 
 
Způsob, kterým lze vkládat text použitím posloupnosti znaků přiřazených ke 
konkrétnímu tlačítku. Několikrát rychle stiskněte příslušné tlačítko, aby se 
zvýraznilo požadované písmeno. To je pak vloženo do textu.  



   
 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 

Při používání telefonu nezapomeňte prosím dodržovat příslušná pravidla 

a nařízení. Zabráníte tím nepříznivým dopadům na lidské zdraví a životní 

prostředí. 

 

Základy bezpečnosti 

 

 

Netelefonujte během řízení. 

Nikdy během řízení nepište zprávy! 

 
Nepoužívejte v blízkosti čerpacích stanic. 

 

Udržujte telefon během hovoru ve vzdálenosti alespoň 

15 mm od vašeho ucha nebo těla. 

 
Telefon může produkovat jasné a rychlé záblesky. 

 
Malé části mohou způsobit udušení. 

 
Nikdy nevhazujte zařízení do ohně. 

 
Telefon může produkovat hlasité zvuky. 

 

Zabraňte kontaktu s jakýmkoli magnetickým 

předmětem. 

 

Uchovávejte mimo dosah kardiostimulátorů a jiných 

elektronických zdravotnických pomůcek. 

 
Nevystavujte extrémním teplotám. 

 

Telefon vypněte, pokud o to budete požádáni např. ve 

zdravotnickém zařízení 



 
Udržujte zařízení v suchu. 

 
Na letišti nebo v letadle zařízení vypněte. 

 
Není dovoleno provádět opravy svépomocí. 

 
V blízkosti výbušných materiálů telefon vypněte. 

 
Používejte pouze originální příslušenství. 

 

Při mimořádné situaci se nespoléhejte výlučně na svůj 

telefon. 

 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

Aby nedošlo k vážnému zranění nedotýkejte se kolíků 

nabíječky. 

Nabíječku odpojte z elektrické sítě, pokud se nepoužívá. 

Při odpojování nabíječky nebo příslušenství, uchopte toto 

za plastovou koncovku, ne za kabel. 

 

Telefon při nabíjení umístěte v blízkosti snadno dostupné 

elektrické zásuvky, nepoužívejte prodlužovací kabely. 

 

Nabíječku a USB kabel pravidelně kontrolujte. Nepoužívejte je, 

pokud jsou viditelně poškozeny. V takovém případě doporučujeme 

navštívit naše servisní středisko. 

 

Nabíječku vždy umístěte v blízkosti snadno přístupné elektrické 

zásuvky. Pokud ji nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě. 

 

Používejte pouze originální nabíječku dodanou v balení. 



 

Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, nenechávejte 

ho např. na přístrojové desce automobilu. 

 

Nepoužívejte zařízení v případě přehřátí. 

 

Při používání zařízení buďte během chůze opatrní. 

 

Nevystavujte zařízení silným nárazům nebo pádům z výšky. Toto 

může způsobit jeho poruchu nebo poškození. 

 

Zařízení svépomocí nerozebírejte, neopravujte nebo 

nemodifikujte. 

 

K čištění zařízení použijte čistý, suchý a měkký hadřík. 

Nepoužívejte žádné chemikálie nebo koroziva. 

 

 

  



   
 

Směrnice EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) 

 

Informace pro spotřebitele o uplatňování uvedené směrnice. 

 

 
 

Tento spotřebič je označen v souladu se směrnicemi Evropské unie 

o odpadech z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem 

přeškrtnuté popelnice. Toto označení informuje, že zařízení po době 

životnosti nelze likvidovat spolu s komunálním odpadem. Zařízení může být 

druhotně zpracováno pouze v odborných provozech. Odpad by měl vysbírat 

prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených. 

 

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními 

přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním 

prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou 

uniknout i při nesprávném skladování, nebo zpracování mimo 

autorizovaných zařízení. Recyklace pomáhá snižovat dopady těžby vzácných 

nerostných surovin. 

 

Více informací o možnostech likvidace a recyklace vám poskytnou místní 

orgány samosprávy, lokální sběrné a recyklační centra, nebo kontaktujte 

prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. 

 

  



 

Doporučení: 

 

 Zařízení ani akumulátory (baterie) nerozebírejte, neotvírejte ani 
neohýbejte. 
 

 Nevystavujte zařízení ani akumulátor přímému slunečnímu záření, teplu 
nebo ohni. 
 

 Baterii nezkratujte, chraňte před stykem s kovovými předměty. 
 

 Nevystavujte akumulátory mechanickým otřesům. 
 

 V případě úniku kapaliny z akumulátoru zabraňte jejímu kontaktu s očima 
nebo pokožkou. Zasažené místo omyjte čistou vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Lékaře informujte o původu incidentu. 
 

 Vždy dbejte na správnou polaritu baterie (+) (-). 
 

 Používejte pouze akumulátory (baterie), nabíječky a příslušenství podle 
doporučení výrobce tohoto telefonu. 
 

 Zařízení smí používat děti pouze pod dohledem odpovědné, dospělé 
a dostatečně informované osoby. 
 

 V případě vdechnutí nebo spolknutí kterékoliv části zařízení vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
 

 Zařízení a jeho baterii udržujte vždy čisté a suché. 
 

 K čištění zařízení použijte čistý, suchý a měkký hadřík. 
 

 Při prvním použití je důležité baterii plně nabít. Při nabíjení postupujte 
podle pokynů v této příručce. 
 



 Nenechávejte baterii nabitou, když se nebude používat. 
 

 Po delším skladování a nepoužívání akumulátoru, může tento dosáhnout 
maximální výkon až po několika cyklech nabití a vybití. 
 

 Uchovejte originální dokumentaci od zařízení pro případ pozdější potřeby. 
 

 Pokud se zařízení nepoužívá, vyjměte baterii. 
 

 Doporučený teplotní rozsah pro použití zařízení je 0 ° C až 40 ° C. Vysoká 
teplota může zařízení a jeho akumulátor vážně poškodit. 

 

Chraňte svůj sluch 

 

Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může vážně poškodit váš sluch. 

Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Postupem času si můžete 

zvyknout na vyšší hlasitost a může se vám zdát normální, pokud však 

pozorujete jakékoli příznaky ztráty nebo snížení kvality sluchu, 

doporučujeme poradit se s lékařem. Odborníci doporučují následující: 

 

- Pokud používáte hlasitý odposlech, nedržte přístroj těsně u ucha, 

 

- Omezte poslech reprodukce ve vysoké hlasitosti na minimum, 

 

- Nezvyšujte hlasitost ve snaze překrýt hlučnost okolního prostředí, 

 

- Snižte hlasitost reprodukce, pokud neslyšíte lidi ve svém okolí. 

  



    

Informace o SAR 

 

Najděte si čas a přečtěte si tuto důležitou informaci. 

 

RÁDIOVÉ VLNY 

 

U všech mobilních zařízení je před uvedením na trh vyžadováno prokázání 

shody s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 

2014/53/EU (RED). Základním požadavkem těchto norem a směrnice je 

ochrana zdraví a bezpečnost všech osob. 

 

TENTO MODEL SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ 

RÁDIOVÝM VLNÁM 

 

Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity 

pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato 

pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují 

bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez 

ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku 

známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota. 

 

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. 

 

SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota 

provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. 

 

Aby bylo vyhověno požadavkům na vystavení rádiovým vlnám, musí být 

mezi tělem uživatele a samotným zařízením, včetně jeho antény, zachována 

minimální vzdálenost 1,5 cm. Držáky, pouzdra a příslušenství dodávané 

třetími stranami by neměly obsahovat žádné kovové části. Příslušenství, 



které toto nesplňuje, nemusí splňovat ani požadavky na vystavení rádiovým 

vlnám a nedoporučujeme ho používat 

 

Více informací naleznete na www.energizeyourdevice.com 

 

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou 

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

 

Zařízení je vybaveno integrovanou anténou. Pro dosažení optimálního 

provozu ji dodatečně nezakrývejte a nesnižujte tak její zisk. 

 

Toto mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, a tudíž je ho možné použít 

v různých pozicích, přičemž i se sluchátky nebo USB kabelem splňuje 

požadavky uvedených nařízení a směrnic. Ujistěte se, že neoriginální 

příslušenství neobsahuje kovy a že typické umístění zařízení je minimálně 

1,5 cm od vašeho těla. 

 

  

http://www.energizeyourdevice.com/
http://www.who.int/peh-emf


    
CE 

 
 

Najděte si čas a přečtěte si tuto důležitou informaci. 

 
 

Shoda s předpisy EU 

 

Toto zařízení tímto splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení 

směrnice 2014/53/EU. 

 

Úplné prohlášení o shodě najdete na: www.energizeyourdevice.com 

 

Upozornění: dodržujte lokální předpisy a nařízení týkající se používání 

zařízení. Rozsah použití tohoto zařízení může být v jednotlivých státech 

různý. 

 

Poznámky: 

- Kvůli použitému materiálu krytu může být mobilní telefon nabíjen jen 

USB rozhraním verze 2.0 nebo vyšší, nabíjení pomocí tzv. napájecího USB 

je zakázáno, 

 

- Napájecí adaptér musí být snadno přístupný a v blízkosti nabíjeného 

zařízení, 

 

- Nepoužívejte mobilní telefon v prostředí s příliš vysokou nebo příliš 

nízkou teplotou, nikdy jej nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo 

příliš vlhkému prostředí. Optimální pracovní teplota pro telefon a 

příslušenství je 0 °C až 40 °C. 

 

- Telefon nabíjejte při obvyklé pokojové teplotě, na dobře větraném místě 

http://www.energizeyourdevice.com/


a udržujte jej mimo hořlavých a výbušných předmětů. Používejte pouze 

originální akumulátory a nabíječky dodané v setu. Použitím jiného 

akumulátoru nebo nabíječky může dojít k poškození telefonu, čehož 

následkem bude zrušena platnost záruky. 

 

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. 

 

UPOZORNĚNÍ 

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ 

VÝBUCHU. 

POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ. 

 

Více informací najdete na: www.energizeyourdevice.com 

 

  

http://www.energizeyourdevice.com/


 

My, AVENIR TELECOM,  

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

prohlašujeme, že: 

 

ENERGIZER splňuje standardy a povinnosti vyplývající ze směrnic EU. 

Prohlášení o shodě je definováno v článku IV evropské směrnice 

2014/53/EU a je pod dohledem následující organizace: 

 

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 Prohlášení o shodě je dostupný na vyžádání na adrese: 

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

20, France. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
ENERGY E241S 

06/06/2019  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(datum)  (jméno a podpis oprávněné osoby) 

http://www.baclcorp.com/


 

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech 
GSM 900 0.528 W/kg 10 g Při hlavě | 0.480 W/kg 10 g Při těle 

DCS 1800 0.272 W/kg 10 g Při hlavě | 0.448 W/kg 10 g Při těle 

WCDMA 900 0.142 W/kg 10 g Při hlavě | 0.544 W/kg 10 g Při těle 

WCDMA 2100 0.540 W/kg 10 g Při hlavě | 0.639 W/kg 10 g Při těle 

LTE Band 1 0169 W/kg 10 g Při hlavě | 0.733 W/kg 10 g Při těle 

LTE Band 3 0.298 W/kg 10 g Při hlavě | 0.740 W/kg 10 g Při těle 

LTE Band 7 0.079 W/kg 10 g Při hlavě | 1.695 W/kg 10 g Při těle 

LTE Band 8 0.635 W/kg 10 g Při hlavě | 0.711 W/kg 10 g Při těle 

LTE Band 20 0.540 W/kg 10 g Při hlavě | 0.703 W/kg 10 g Při těle 

LTE Band 28 0.342 W/kg 10 g Při hlavě | 0.766 W/kg 10 g Při těle 

LTE Band 40 0.047 W/kg 10 g Při hlavě | 0.447 W/kg 10 g Při těle 

 
Během normálního provozu zařízení je zpravidla hodnota SAR nižší než výše 
uvedená úroveň. Toho je dosaženo automatickými změnami úrovně výkonu 
zařízení, aby se zajistilo, že zařízení používá pouze minimální požadovanou 
energii pro připojení k mobilní síti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho 
vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění. 
Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci 
telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a od 
použité SIM karty. 
Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou 
majetkem příslušných majitelů. 


