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Uživatelská příručka 
 
Mini mobilní telefon  

 
 

 
 

Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve 

tento návod. 

Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon 

bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské 

příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to 

v závislosti na telefonu, který byl zakoupen. 

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce 

bez předchozího upozornění. 

Všechna práva vyhrazena.                                                                           
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud 

nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto 

manuálu, vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné 

bezpečnostní pokyny. 

 

Bezpečné zapnutí 

telefonu 

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech 

nebo v místech, kde je používání mobilních 

telefonů zakázáno. 

 

Věnujte pozornost 

bezpečnosti silničního provozu 

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. 

V Evropě, včetně ČR, je telefonování 

při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení 

motorového vozidla používejte handsfree 

příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon 

zapnutý, elektromagnetické vlny ruší elektronický 

systém automobilu (např. ABS, SRS). 

Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující 

pokyny: 

• Nepokládejte telefon na ovládací panel 

automobilu. 

• Ujistěte se u autorizovaného prodejce 

vašeho vozidla, že elektronický systém 

automobilu má dobrou izolaci. 

 

Vypněte telefon v blízkosti 

zdravotnických zařízení 

 

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě 

označených míst, kde je používání mobilních 

telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. 

Telefon může zasahovat do chodu některých 

elektronických zařízení. 

 

Vypněte telefon v letadle 

Prosím, postupujte podle souvisejících předpisů. 

Vypněte telefon před vstupem na palubu. 

 

Vypněte telefon u čerpacích 

stanic pohonných hmot 

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti 

čerpací stanice pohonných hmot nebo 

na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými 

hmotami nebo chemickými látkami. 
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Mobilní telefon by měl být 

vždy vypnutý v blízkosti 

výbušnin 

 

Správné používání telefonu 

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte 

se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte 

děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu 

je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte 

těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu. 

 

Příslušenství a baterie 

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. 

Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není 

kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím 

baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými 

bateriemi se obraťte na svého dodavatele. 

 

Odolnost vůči vodě 

Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon 

špatnému počasí nebo prostředí (např. 

vlhko, déšť, mořská voda atp.). 

 

Tísňová volání 

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle potřeby, 

stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení 

hovoru, aby se smazal obsah obrazovky, 

a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté 

zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko 

pro příjem hovorů. Popište místo, kde se 

nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení. 
 
 
 

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ 

SIM KARTY 

 

1. Vložení SIM 

Karty 

Vypněte telefon, odstraňte 

kryt baterie, 

vyjměte baterii odstraňte folii zamezující styku baterie s kontakty a vložte 

klasickou SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku přítroje. 

 

Upozornění: SIM karta a její kontakty mohou být snadno 

poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání 

SIM karty buďte opatrní. 
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NABÍJENÍ BATERIE 

 

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před 

nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie. 

 

1. Připojte nabíječku 

 

2. Odpojte nabíječku, 

pokud je telefon 

již nabitý. 

 

VÝSTRAHA 

PŘI VYBITÉ BATERII 

 

Pokud je baterie vybitá a telefon je zapnutý, telefon na displeji 

zobrazí varování o téměř vybité baterii. Baterii nabijte 

co nejdříve. 

 

 

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 

TELEFONU 

 

Zapnutí 

Stiskněte a držte stisknuté 

červené tlačítko. Pokud již byl 

nastaven PIN kód, zadejte jej 

a potvrďte zeleným tlačítkem. 

Telefon se zapne a přihlásí 

do sítě. 

 

Upozornění: Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM 

karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. 

Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku 

vašeho operátora pro odblokování SIM karty. 

 

Vypnutí 

Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a držte stisknuté červené 

tlačítko, dokud se telefon nevypne. 

 

POHOTOVOSTNÍ REŽIM 

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte 

žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), 

telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu. 
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FUNKCE JEDNOTLIVÝCH 

TLAČÍTEK 
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Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou  

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. 
 


