První kroky
Mobilní telefon SL plus 02
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1. Bezpečnost
Seznamte se s bezpečnostními pravidly používání mobilního telefonu.
Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo dokonce
protizákonné.
Majitel přistroje nese odpovědnost za správné použití mobilního
telefonu.
Vypněte tam, kde je používání přístroje zakázáno
V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde
může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v
nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických
látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin,
přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.
Bezpečnost silničního provozu především
Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné
pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost
silničního provozu.
Rušivé vlivy
Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které
mohou ovlivňovat jejich provoz.
Kvalifikovaný servis
Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované
osoby.
Baterie, nabíječky a jiné příslušenství
Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené
společností výrobce k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte
nekompatibilní výrobky.
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Udržujte přístroj v suchu
Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.
Chraňte si sluch
Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po
dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte
telefon u ucha, buďte opatrní.
Uživatelské prostředí
Zařízení nepřekračuje povolené limity vyzařování rádiových vln pokud
je držen ve vzdálenosti min. 1.5 cm od ucha. Pokud nosíte telefon v
pouzdře, nebo na opasku, dohlédněte na to, aby neobsahovali kovové
součásti a aby telefon nebyl zcela u těla. V případě použití
nesprávných doplňků není možné zaručit fungovaní ve shodě se
směrnicí povolených limitů radiových vln. Pokud nemáte telefon v
pouzdře nebo zrovna netelefonujete, držte zařízení alespoň 2.5 cm
od těla, zejména v okamžiku přenosu dat.

2. Popis a technická specifikace zařízení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AndroidTM 7,0 Nugát
5,5” displej HD IPS s 1280 pixelů 720X
2 přední kamera MP
8 MP fotoaparát na zadní straně
1,3 GHz čtyřjádrový procesor
paměť 1GB RAM + 8 GB ROM
Možnost rozšíření pomocí microSD karty až do velikosti 32 GB
dvě SIM sloty / 1 slot pro kartu SIM a 1 kartu SD
Funkce multimédií
Wi-Fi
Bluetooth
3300 mAh baterie
GSM 900 / 1800 MHz
WCDMA 900/2100 MHz
Android is a trademark of Google Inc.
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Specifikace napájeni:
•
Intrare: (AC), 100-240V~50/60Hz 0.3 A
•
Ieșire: (DC), 5.0V 1.0 A
Typ akumulátoru a napětí: Baterie Li-ion, 3300 mAh;
Hodnota SAR: 0,492 W/Kg (cap) - 1,453 W/Kg (corp)

3. Vložení paměťové karty a karet SIM
Tyto dvě SIM sloty umožňují připojit ke dvěma různým sítím. Vyjměte
SIM zásobník a vložte SIM karty (SIM nebo + SD karta), jak je uvedeno
níže:

4. Zapnutí/vypnutí přístroje
Přístroj zapněte delším stiskem postranního tlačítka.
Pro vypnutí přístroje podržte postranní tlačítko a z nabídky možností
zvolte Vypnout.
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5. Dotyková tlačítka telefonu
Tlačítko

Význam
Menu: otevře příslušné kontextové menu s
dalšími možnostmi a operacemi. Obsah závisí na
konkrétní aplikaci. Delším stiskem tlačítka
otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
Domovská obrazovka: zobrazení Domovské
obrazovky. Stisknutím a přidržením otevřete
vyhledávač Google™ pro hledání v telefonu a na
webu.
Zpět: Objeví se zobrazení, které jste naposledy
sledovali.

6. Správa hovorů
6.1 Volání a ukončení hovorů


Po klepnutí na ikonu
v Hlavním menu nebo na Domovské
obrazovce můžete začít vytáčet telefonní číslo.



Klepněte na ikonu
V Hlavním menu nebo na Domovské
obrazovce pro výběr čísla z položek Partneři, Skupiny nebo
Oblíbení.
Hlasitost hovorů můžete regulovat postranním tlačítkem.
Při vytáčení telefonního čísla máte přístup také k Seznamu
hovorů a ke složce Partneři.
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Hovor ukončíte klepnutím na ikonu

během hovoru.

6.2 Příjem hovorů
Během hovoru můžete zvolit některou z následujících možností:
▪

Posuňte prstem ikonu

▪

Posuňte ikonu

▪
Posuňte ikonu
SMS zprávy.

doprava pro přijetí hovoru.

doleva pro odmítnutí hovoru.
nahoru pro odmítnutí hovoru ve formě

6.3 Tísňové volání
Tísňové volání lze uskutečnit také bez vložené SIM karty. Obraťte se
na poskytovatele služeb pro další informace.

7. Domovská obrazovka
Po přihlášení do systému se objeví Domovská obrazovka. Domovská
obrazovka je východisko pro přístup ke všem
funkcím telefonu. Klepněte na ikonu
Hlavního menu ve spodní části obrazovky a
můžete prohlížete všechny instalované
aplikace.
Stiskněte a podržte prázdne pole na
Domovské obrazovce, chcete-li změnit
tapetu obrazovky.

7.1 Stavová lišta
Na stavové liště naleznete informace týkajíce sa času, intenzity
signálu a stavu baterie.
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Ikony notifikací

Stavové ikony

Stavové ikony a jejich význam:
Ikona

Význam

Ikona

Význam

Intenzita signálu

Budík je nastaven

Zmeškaný hovor

Připojení k Wi-Fi
síti.

Telefon sdílí datové
připojení přes USB

Bluetooth
zapnuto

Připojená sluchátka

Baterie se nabíjí

Nová zpráva

Režim
aktivní
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letadlo

7.2 Obrazovka aplikací
Klepněte na ikonu spouštěče
pro
vstup do Hlavního menu. Získáte přístup ke
všem nainstalovaným aplikacím a k
widgetům.
Pro spuštění konkrétní aplikace klepněte na
její ikonu.
Přidání položky na Domovskou obrazovku:
Přidržte prst na ikoně aplikace nebo jiné
položky, kterou chcete přidat na Domovskou
obrazovku,
dokud
nezačne
vibrovat.
Nezdvíhejte prst a přesuňte položku na
vybrané místo.
Když je položka na
požadovaném místě, zdvihněte prst.
Přidání widgetu:
Pro přístup k widgetům stiskněte tlačítko
Menu na Domovské obrazovce. Poté
klepněte na na ikonu widgetu ve spodní
části obrazovky. Stiskněte a přidržte
požadovaný widget, dokud nezačne
vibrovat. Po otevření Domovské obrazovky
přesuňte widget na požadované místo a
zdvihněte prst.

8. SIM karty
Menu / Nastavení / SIM karty zvolit preferovanou nabídku SIM za
následující: 1. Mobilní data – link / 2. Volání / 3. SMS
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V tomto menu můžete také deaktivovat kartu.

9. Péče a údržba
9.1 Péče o baterii
Vaše zařízení je provozováno s nabíjecí baterií.
Pokud nabíječku nepoužíváte, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky.
Přebíjení zkracuje životnost akumulátorů. Doba nabíjení nesmí
přesáhnout týden.
Extrémní teploty mají nepříznivý vliv na nabíjitelnost baterie.
Baterie může vyžadovat zahřívání nebo chlazení před zahájením
nabíjení, pokud je teplota baterie mimo rozmezí 0-45 °C.
Baterii používejte dle jejího účelu. Baterii nezkratujte.
Nepoužívejte poškozenou baterii.
Používaní telefonu při extrémních teplotách poškozuje baterii a
zkracuje její životnost.
Baterii nevhazujte do ohně, dodržujte místní zákony, předpisy a
nařízení týkající se likvidace baterií.
9.2 Péče o zařízení
• Chraňte zařízení před vlhkostí. Voda, pára nebo jakákoliv vlhkost
může způsobit korozi elektrických okruhů přístroje. Pokud dojde ke
styku s vlhkostí, vyjměte baterii telefonu. Vložte baterii na místo až po
kompletním vysušení všech částí.
• Chraňte zařízení před prachem. Prach může poškodit pohyblivé a
elektronické součásti přistroje.
• Prostředí s vysokou okolní teplotou může mít za následek zkrácenou
životnost zařízení, může způsobit poškození baterie, nebo deformaci
plastových částí přistroje.
• Chraňte zařízení před chladem. Výkyvy okolních teplot mohou
způsobit kondenzaci uvnitř zařízení, která poškozuje elektronické
součásti.
• Telefon rozebírejte pouze tak, jak je to uvedeno v pokynech návodu.
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• Zařízení neupusťte a nevystavujte jej otřesům. Může dojít k
poškození menších součástí telefonu.
• Nepoužívejte chemické čistící přípravky nebo rozpouštědla.
• Nepoužívejte barvy na povrchu přístroje. Může dojít k blokaci
pohyblivých součástek a omezení funkce zařízení.
• Používejte pouze originální díly schválené výrobcem. Nevyhovující
součástky nebo doplňky mohou mít za následek poškození přístroje
nebo zruší platnost záruky. Pokud zařízení nefunguje správně,
vyhledejte specializovaný servis s autorizací.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé
používáním výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu.

10. Recyklace zařízení
Zařízení označeno tímhle logem nepatří do komunálního
odpadu. Zařízení odevzdejte na sběrných místech
určených pro elektronický odpad.
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11. Prohlášení o shodě
Mobilní zařízení Blaupunkt model SL plus 02 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a
2011/65/EU RoHs.
GSM850: 824MHz-894MHz; Maximální kapacita: 33 ± 2dBm
GSM900: 880MHz-960MHz; r maximální výkon: 33 ± 2dBm
GSM1800: 1710MHz-1880MHz, maximální výkon: 30 ± 2dBm
GSM1900: 1850MHz-1990MHz, maximální výkon: 30 ± 2dBm
WCDMA B1: 1920MHz-2170MHz, maximální výkon: 23 ± 2.7dBm
WCDMA B8: 880MHz-960MHz, maximální výkon: 23 ± 2.7dBm
WIFI: 2400MHz-2483.5MHz; EIRP výkon: 20 dBm
Bluetooth: 2400MHz-2483.5MHz; EIRP výkon: 10dBm
GPS: 1575,42 ± 1.023MHz --- FM: 87,5 MHz až 108 MHz

Pro plné znění prohlášení o shodě se obraťte na adresu:
info@blaupunkt-mobile.eu

Distributor: HTM Mobile Kft.
Adresa: 1119 Budapest, Fehérvári út 83. Hungary
Podrobný návod naleznete
www.htmmobile.hu

na

našich

webových

stránkách:

Google Android, Google Play a další značky jsou ochranné známky
společnosti Google Inc.
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