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1. Bezpečnosť 

Prosíme vás, prečítajte si tieto bezpečnostné informácie. Ich 
nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s právnymi 
predpismi. 

Majiteľ zariadenia je zodpovedný za používanie zariadenia.  

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 výrobca k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte 
nekompatibilní výrobky. 

Udržujte přístroj v suchu 

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu. 
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Chraňte si sluch 

Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po 
dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. 

Užívateľské prostredie 
Zariadenie spĺňa medzinárodné smernice o vystavení rádiovým vlnám. 
Neprekračuje odporúčané limity. Držte zariadenie vo vzdialenosti 
minimálne 1,5 cm od ucha. Keď mobilný telefón nosíte v puzdre, na 
opasku alebo v držiaku, dbajte na to, aby tieto veci neobsahovali kov 
a tiež na to, aby telefón bol trošku ďalej od tela. Pokiaľ sa používajú 
iné ako odporúčané príslušenstvá, výrobca nezaručuje smerniciam 
vyhovujúce frekvencie. Keď nepoužívate puzdro, držte zariadenie 
minimálne vo vzdialenosti 2,5 cm od tela, hlavne pri prenose dát. 

2. Technické údaje 

• AndroidTM 7,0 Nugát 
• 5,5 "displej HD IPS s 1280 pixelov 720X 
• 2 predné kamera MP 
• 8 MP fotoaparát na zadnej strane 
• 1,3 GHz štvorjadrový procesor 
• pamäť 1GB RAM + 8 GB ROM 
• Možnosť rozšírenia pomocou microSD karty až do veľkosti 32 GB 
• dve SIM sloty / jeden SIM karty a jedna karta SD 
• Multimediálne funkcie 
• Wi-Fi 
• Bluetooth 
• 3300 mAh batéria 
• GSM 900 / 1800  MHz 
• WCDMA 900/2100 MHz 

Android is a trademark of Google Inc. 

Typová jednotka 
Vstup: (AC), 100-240V~50/60Hz 0.3A 
Výstup: (DC), 5.0V 1.0 A 
Typ batérie a napätie: Batéria Li-ion, 3000 mAh;  
Hodnoty SAR: 0.492 W/kg (Hlava); 1.453 W/kg (Telo) 
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3. Vloženie pamäťovej karty a karty SIM 

Tieto dve SIM sloty umožňujú pripojiť k dvom rôznym sieťam. 
Vyberte SIM zásobník a vložte SIM karty (SIM alebo + SD karta), ako 
je uvedené nižšie: 

 

4. Zapnutie a vypnutie prístroja 

Podržte tlačidlo na boku prístroja pre zapnutie telefónu. 

Podržte tlačidlo na zapnutie telefónu, a vyberte z ponuky možnosť 
Vypnúť. 

5. Dotykové tlačidlá telefónu 

Ikona Funkcia 

 

Menu: Otvorí príslušné Menu s ďalšími možnosťami a voľbami 
obsah ponuky závisí na konkrétnej aplikácii. Pri podržaní 
tlačidla sa zobrazí zoznam naposledy použitých aplikácií.  

 

Domovská obrazovka: ťuknite na tlačidlo Domovskej 
obrazovky pre návrat na hlavnú obrazovku. Podržaním tlačidla 
otvoríte pomocníka GoogleTM. 

 
Späť: ťuknutím sa vrátite na predošlú aktívnu obrazovku  



5 

6. Uskutočňovanie hovorov 

6.1 Zahájenie hovoru 

 V Hlavnom menu alebo na Domovskej obrazovke klepnite na 

ikonu  a zadajte telefónné číslo.   
 V Hlavnom menu, alebo na Domovskej obrazovke klepnite na 

ikonu  pokiaľ chcete zvoliť telefónné číslo z položky Partnery, 
Skupiny alebo Obľúbené.  

 Hlasitosť hovoru nastavíte tlačidlami na ovládanie hlasitosti, 
ktoré sa nachádzajú na bočnej strane prístroja. 

 Pri zadávaní telefónného čísla je možné otvoriť aj položky 
Denník hovorov a Partnery. 

 Počas hovorov klepnite na ikonu   ak si želáte prerušiť hovor. 

6.2 Prijatie hovoru 

V prípade príchodzích hovorov môžeťe zvoliť z nasledujúcich 
možností: 

▪ Potiahnite prstom ikonu  smerom doprava, pre prijatie 
 hovoru. 

▪ Potiahnite ikonu  smerom doľava, ak si želáte odmietnúť 
 hovor. 

▪ Potiahnite ikonu  smerom hore, ak si želáte prichádzajúci 
 hovor odmietnúť formou SMS správy. 

6.3 Tiesňové volania 

Tiesňpvé volania môžu byť zahájené aj bez vloženej karty SIM. Pre 
podrobné informácie sa obráťte na Vášho poskytovateľa služieb.  
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7. Domovská obrazovka 

Po zapnutí zariadenia a prihlásení užívateľa, 
sa objaví Domovská obrazovka. Domovská 
obrazovka je východzím zobrazením, z 
ktorého máte prístup k všetkým funkciám a 
aplikáciám na Vašom zariadení. Pre 
prehliadanie všetkých nainštalovaných 
aplikácií klepnite na ikonu Menu v spodnej 
časti obrazovky. 

Klepnutím a podržaním na prázdnej časti 
Domovskej obrazovky aktivujete možnosť 
zmeny pozadia obrazovky.  

 
7.1 Stavový riadok 

V Stavovom riadku nájdete informácie týkajúce sa presného času, 
intenzity signálu a stavu nabitia batérie. 

Ikony upozornení                       Ikony stavu telefónu 
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Ikony indikátora je: 

Ikona  Význam Ikona Význam 

 
Intenzita signálu 

 
Budík aktívny 

 
Neprijatý hovor 

 

Rozhranie Wi-Fi 
aktívne 

 

Zdieľanie 
prostredníctvom USB 
aktívne  

Rozhranie Bluetooth 
aktívne 

 
Pripojené slúchadlá 

 
Nabíjanie batérie 

 
Nová správa 

 
Aktívny režim lietadlo 

7.2 Obrazovka aplikácií 

Klepnite na ikonu domov  pre vstup do 
Hlavného menu. Odtiaľ máte prístup k 
všetkým nainštalovaným aplikáciám a 
widgetom.  

Aplikáciu spustíte klepnutím na jej ikonu v 
Menu.  

Pridanie aplikácie na Domovskú obrazovku:  

Klepnite na ikonu aplikácie a podržte, kým 
nezavibruje, na čo sa násladne otvorí 
Úvodná obrazovka. Ikonu aplikácie prstom 
potiahnite na žiadané miesto a pustite. 
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Pridanie widgetov: 

Pre výber widgetov klepnite na tlačidlo 
Menu na Domovskej obrazovke, a 
následne klepnite na ikonu widgetu v 
spodnej časti obrazovky. Klepnite a 
podržte zvolenú ikonu widgetu, kým 
nezavibruje. Otvorí sa Domovská 
obrazovka. Prstom potiahnite widget na 
žiadané miesto a pustite. 

8. SIM karty 
V položke Menu / Nastavenia / SIM karty môžete priradiť 
preferovanú SIM kartu k nasledujúcim položkám: 

• Mobilné dáta – kontakty 

• Volania 

• SMS správy 
Zároveň tu môžete aktivovať niektorú z vložených SIM kariet. 

9. Starostlivosť a údržba 

9.1 Údržba batérie 

Zariadenie obsahuje batériu, ktorú je možné opakovane nabíjať.  

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju z elektrickej siete. Prílišné 
nabitie skracuje životnosť batérie. Nikdy nenechávajte telefón na 
nabíjačke dlhšie ako jeden týždeň. 

Teplota prostredia má vplyv na kapacitu batérie. 

Môže nastať situácia, že batériu bude treba ochladiť alebo zohriať 
pred začatím nabíjania. Keď je teplota batérie nižšia ako 0 °C , alebo 
vyššia ako 45 °C, nenabíjajte batériu. 

Batériu používajte len na určený účel. Zabráňte tomu, aby vznikol 
skrat medzi pólmi batérie. 

Nepoužívajte poškodenú batériu. 
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Keď používate zariadenie v extrémnych teplotách, batéria nebude 
riadne fungovať a zníži sa životnosť batérie. 

Nevhadzujte batériu do ohňa. Dodržiavajte miestne zákony a 
predpisy v súvislosti s likvidáciou batérií. 

9.2 Údržba zariadenia 

• Držte zariadenie v suchu. Dážď, vlhko a každá tekutina môže 
spôsobiť hrdzu v elektrických kábloch zariadenia. Keď sa náhodou 
stane, že sa zariadenie namočí, odstráňte batériu. Nevkladajte ju 
dovtedy, kým zariadenie nevyschne úplne. 
• Nedržte zariadenie v prašnom prostredí, lebo pohyblivé súčiastky a 
elektrické súčasti sa môžu poškodiť. 
• Nedržte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu 
skrátiť životnosť elektrických zariadení, tiež môžu poškodiť batériu a 
môžu roztaviť plastové súčiastky. 
• Nedržte zariadenie v príliš studenom prostredí. Počas procesu, kým 
teplota zariadenia sa adaptuje na normálnu teplotu, vzniká para, 
ktorá môže poškodiť elektrické káble. 
• Zariadenie môžete otvárať len spôsobom označeným v návode na 
používanie zariadenia. 
• Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, tiež netraste so 
zariadením. Môže dôjsť k rozbitiu drobných súčiastok. 
• Nepoužívajte silné chemikálie, rozpúšťadlá k čisteniu zariadenia. 
• Nemaľujte zariadenie. Farba môže utesniť pohyblivé sôčiastky a 
môže spôsobiť poruchu zariadenia. 
• Môžete používať len tie súčiastky, ktoré sú odporúčané výrobcom. 
Pokiaľ sa použijú nekompatibilné súčiastky, môžu spôsobiť poruchu 
zariadenia, tiež môžu spôsobiť stratu záruky. Keď zariadenie 
nefunguje normálne, obráťte sa na odborný servis označený v 
záručnom liste. 
Výrobca nezodpovedá za poškodenia vzniknuté v dôsledku 
nesprávneho používania. 
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10. Recyklácia zariadenia  
Logo na ľavej strane znamená, aby ste dané zariadenie 
nehádzali medzi komunálny odpad. Tieto zariadenia 
odovzdajte do označeného zberu pre nebezpečný 
odpad (elektronický odpad).  

11. Vyhlásenie o zhode 
Zariadenie Blaupunkt SL plus 02 vyhovuje európskym právnym 
normám, číslo 2014/53/EU, tiež požiadavkám RoHs číslo 2011/65/EU 
a predpisom im podliehajúcim.  
 
GSM850: 824MHz-894MHz; Maximálna kapacita: 33 ± 2dBm 
GSM900: 880MHz-960MHz; r maximálny výkon: 33 ± 2dBm 
GSM1800: 1710MHz-1880MHz, maximálny výkon: 30 ± 2dBm 
GSM1900: 1850MHz-1990MHz, maximálny výkon: 30 ± 2dBm 
WCDMA B1: 1920MHz-2170MHz, maximálny výkon: 23 ± 2.7dBm 
WCDMA B8: 880MHz-960MHz, maximálny výkon: 23 ± 2.7dBm 
WIFI: 2400MHz-2483.5MHz; EIRP výkon: 20 dBm 
Bluetooth: 2400MHz-2483.5MHz; EIRP výkon: 10dB 
GPS: 1575,42 ± 1.023MHz --- FM: 87,5 MHz až 108 MHz 
 

K nahliadnutiu Vyhlásenia o zhode sa obráťte na nás pod 
nasledovnou e-mailovou adresou: info@blaupunkt-mobile.eu 

 
Distribútor: HTM Mobile Kft.  
Adresa: 1119 Budapest, Fehérvári út 83. Hungary 
 
Podrobný návod na obsluhu zariadenia nájdete na našej webovej 
stránke: www.htmmobile.hu  
 
Google Android, Google Play a ďalšie značky sú ochranné známky 
spoločnosti Google Inc. 

mailto:info@blaupunkt-mobile.eu
http://www.htmmobile.hu/

