
 
 
 
 
 
 
 
 

M222 
Mobilní telefon 
 
 

Uživatelská příručka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Před používáním zařízení si pozorně přečtěte návod k použití. 
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Popis zařízení 
1  Sluchátko/reproduktor 
2  Displej 
3  Navigační klávesa  

- k procházení nabídek a seznamů 
- k otevření nabídky 

4  Tlačítko volání / Vybrat / OK 
5  Navigační klávesa 

- k procházení nabídek a seznamů 
- k otevření telefonního seznamu 

6  Tlačítko ukončení hovoru / vypínač (dlouhé stisknutí) 
7  Klávesy s čísly/písmeny 

- dlouhé stisknutí klávesy s číslem 1: vytočení hlasové 
schránky (telefonní číslo musí být uloženo) 

- dlouhé stisknutí kláves s čísly 2–9: rychlé vytáčení 
(telefonní čísla musí být uložena) 

klávesa * 
- dlouhým stisknutím zadáte symbol + nebo P/W 

(může být zapotřebí pro dálkové hovory či vzdálený 
přístup k záznamníku) 

- při zadávání textu: k zadání symbolů 
klávesa # 
- v pohotovostním režimu: změna 

tichého/normálního režimu (dlouhé stisknutí) 
- při zadávání textu: změna způsobu zadávání 

8  Klávesy přímého volání M1/M2/M3 
9  Zdířka pro sluchátka 3,5 mm 
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10  Otvor na šňůrku kolem krku 
11  Ovládání hlasitosti (+/-) 
12  Fotoaparát (vyžaduje mikrokartu SD / max. 16 GB) 
13  Kontrolka upozorňující na novou SMS 
14  Kontrolka upozorňující na zmeškaný hovor 
15  Kontrolka nabíjení 
16  USB port (nabíjení / přenos dat) 
17  Tlačítko SOS 
18  Reproduktor 
 

Obsah balení 
1 mobilní telefon    1 dobíjecí baterie 
1 USB kabel     1 stolní nabíječka 
1 uživatelská příručka 
 

Instalace 
Instalace SIM karty, paměťové karty a baterie 
Chcete-li si do svého telefonu ukládat fotografie nebo 
hudbu (zvukové soubory), musíte vložit mikro SD kartu 
(max. 16 GB). Není-li mikro SD karta naformátována na FAT, 
můžete ji naformátovat po vložení. 
 
1 Sejměte kryt přihrádky baterie.  
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2 Posunutím doleva odemkněte 
a otevřete přihrádku na SIM kartu. Vložte 
mikro SIM kartu (dbejte, aby byl zkosený 
roh na správném místě a kontakty 
směrem dolů), přiklopte přihrádku na SIM 
kartu a posunutím doprava ji zamkněte. 
 
 
3 Posunutím doleva odemkněte 
a otevřete přihrádku na SD kartu. Vložte 
mikro SD kartu (není součástí balení) 
kontakty směrem dolů, přiklopte 
přihrádku na SD kartu a posunutím 
doprava ji zamkněte. 
 
 
4 Vložte baterii (kontakty nahoře vlevo).  
 
 
5 Vraťte kryt přihrádky baterie na své 
místo a přitlačte jej po celém obvodu. 
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Stavové symboly na displeji 
 
 

Síla signálu 

Stav nabíjení baterie 

Paměťová karta vložena 

Zmeškané hovory 

Budík nastaven 

Sluchátka připojena 

Pouze vyzvánění 

Pouze vibrace 

Zvuk i vibrace 

Vyzvánění vypnuto 

Nepřečtená SMS 

Nepřečtená MMS 

Technologie Bluetooth aktivována 

Přesměrování hovoru 

Stisknuto tlačítko SOS 
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Aktivace telefonu 
1 Telefon zapnete/vypnete podržením červeného tlačítka 

na telefonu po dobu přibl. 3 sekund. Je-li SIM karta 
platná, ale chráněna kódem PIN (osobní identifikační číslo), 
zobrazí se text Input PIN (Zadejte PIN). 

2 Zadejte kód PIN k SIM kartě a stiskněte OK (zelená klávesa 
volání). Mazat lze pomocí klávesy Delete (červená klávesa 
ukončení hovoru). 

 
Nastavení jazyka 
Výchozí jazyk nabídky telefonu, zpráv atd. určuje použitá SIM 
karta (nastavení: Automatic – Automaticky). Mezi jazyky, 
které telefon podporuje, můžete vždy přepínat. 
1 Stiskněte tlačítko     , najeďte na Settings (Nastavení) 
a stiskněte OK. 
2 Vyberte Phone settings (Nastavení telefonu) a stiskněte OK. 
3 Vyberte Language (Jazyk) a stiskněte OK. 
4 Vyberte jazyk ze seznamu a stiskněte OK. 
 
Nastavení data a času 
1 Stiskněte tlačítko     , najeďte na Settings (Nastavení) 
a stiskněte OK. 
2 Vyberte Phone settings (Nastavení telefonu) a stiskněte OK. 
3 Vyberte Time and date (Čas a datum) a stiskněte OK. 
4 Vyberte Set time/date (Nastavit čas/datum) a stiskněte OK. 
5 Zadejte čas a stiskněte           . 
6 Zadejte datum a stiskněte Save (Uložit). 
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Telefonování / přijímání hovorů 
Telefonování 
1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně 
předvolby.  
2  Stiskněte          . 
3  Hovor ukončíte stisknutím tlačítka          . 
 
Přijímání hovorů 
1  Stiskněte          . 
 
Handsfree 
1   Při volání: Options (Možnosti) -> Handsfree -> Select (Vybrat) 

-> H-Free (Handsfree) -> Select (Vybrat). 
2 Deaktivace: Options (Možnosti) -> Handsfree -> Select 

(Vybrat) -> H-Held (V ruce) -> Select (Vybrat). 
 
Opětovné vytáčení 
1   V pohotovostním režimu: stiskněte          . 
2   Vyberte kontakt -> Options (Možnosti) -> Call (Volat) -> Select 
(Vybrat). 
 
Telefonní seznam 
Přidání nového kontaktu 
1  V pohotovostním režimu: 

Stiskněte  
nebo 
stiskněte    , vyberte Phonebook (Telefonní seznam) 
a stiskněte OK. 

2  Vyberte Add new contact (Přidat nový kontakt) a stiskněte 
Options (Možnosti) -> Add (Přidat) -> Select (Vybrat). 
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3   Vyberte umístění (telefon, nebo SIM karta) a stiskněte OK. 
4   Zadejte jméno a telefonní číslo (pokaždé stiskněte Options 

(Možnosti) -> Edit (Upravit) -> Select (Vybrat). 
5 Stiskněte Options (Možnosti), vyberte Save (Uložit) 
a stiskněte Select (Vybrat). 
6 Stisknutím tlačítka            se vraťte do pohotovostního režimu. 
 
Poznámka: Před kód země vždy vložte znaménko + (dlouhé 

stisknutí klávesy *), abyste mohli uskutečňovat 
mezinárodní hovory. 

 
Telefonování z telefonního seznamu 
1  V pohotovostním režimu: stiskněte           . 
2 Vyberte kontakt -> Options (Možnosti) -> Call (Volat) -> 
Select (Vybrat). 
 
Nastavení rychlého vytáčení 
1  V pohotovostním režimu: stiskněte           . 
2  Stiskněte Options (Možnosti), vyberte Phonebook settings 

(Nastavení telefonního seznamu) a stiskněte Select 
(Vybrat). 

3  Vyberte Speed dial (Rychlé vytáčení) a stiskněte OK. 
4 Vyberte Status/OK (Stav/OK) a v případě potřeby funkci 
aktivujte. 
5  Vyberte Set numbers (Nastavit čísla) a stiskněte OK. 
6  Zvolte číselnou klávesu a stiskněte Edit (Upravit). 
7  Vyberte kontakt a stiskněte OK. 
 
Chcete-li vytočit číslo pomocí rychlého vytáčení, v klidovém 
stavu stiskněte a podržte příslušné tlačítko.  
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Zprávy 
Psaní a odesílání SMS 
1  V pohotovostním režimu: stiskněte            , vyberte 

Messages (Zprávy) a stiskněte OK. 
2  Vyberte Write message (Napsat zprávu) a stiskněte OK. 
3 Vyberte Text message (Textová zpráva – SMS), nebo 

Multimedia message (Multimediální zpráva – MMS) 
a stiskněte OK. 

4  Zadejte text. 
Stisknutím klávesy * se zobrazí symboly, vyberte symbol 
pomocí navigační klávesy a stiskněte OK. 
Stisknutím klávesy # změníte způsob zadávání. 

5 Stiskněte Options (Možnosti), vyberte Send to (Poslat), 
zadejte telefonní číslo nebo vyberte kontakt z telefonního 
seznamu a stiskněte OK. 

6  Stiskněte Send (Odeslat). 
 

Poznámka: u MMS můžete pomocí Options (Možnosti) 
připojit například fotografii, zvuk nebo video. 

 
Zobrazení SMS/MMS 
1  V pohotovostním režimu: stiskněte            , vyberte 

Messages (Zprávy) a stiskněte OK. 
2  Vyberte Inbox (Příchozí) a stiskněte OK. 
3 Vyberte kontakt a stiskněte Options (Možnosti) -> View 
details (Zobrazit podrobnosti). 

Další možnosti: 
- Reply by SMS / by MMS (Odpovědět prostřednictvím 

SMS/MMS): zadejte svou zprávu a odešlete ji 
odesílateli. 
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- Call sender (Zavolat odesílateli): můžete zavolat 
odesílateli. 

- Forward (Přeposlat): můžete zprávu přeposlat dalším 
příjemcům. 

- Delete (Smazat): smazat zprávu. 
- Delete all (Smazat vše): smazat všechny zprávy. 
- Save to phonebook (Uložit do telefonního seznamu): 

uložit číslo do telefonního seznamu (nabídne se, pouze 
jestliže k tomuto číslu ještě neexistuje žádný záznam). 

- Advanced (Pokročilé): 
- Use number (Použít číslo): můžete vytočit číslo, 

uložit je do telefonního seznamu nebo na toto číslo 
odeslat SMS/MMS. 

- Use URL (Použít URL): obsahuje-li SMS adresu URL, 
můžete ji použít (v závislosti na vašem 
poskytovateli / datovém účtu atd.). 

 
Nastavení zpráv 
1  V pohotovostním režimu: stiskněte            , vyberte 

Messages (Zprávy) a stiskněte OK. 
2  Vyberte Message settings (Nastavení zpráv) a stiskněte OK. 
3 Vyberte Text message (Textová zpráva – SMS), nebo 

Multimedia message (Multimediální zpráva – MMS) 
a stiskněte OK. 
- SMS settings (Nastavení SMS) 

- SIM: Mj. nastavení pro telefonní číslo SMS centra 
(přebírá se ze SIM karty a měli byste je měnit pouze 
po poradě se svým poskytovatelem) 
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a změna/zadání telefonního čísla pro server hlasové 
schránky. 

- Memory status (Stav paměti): počet uložených SMS. 
- Save sent messages (Uložit odeslané zprávy): 

zapnutí/vypnutí funkce. 
- Preferred storage (Upřednostňované ukládání): 

vyberte umístění pro ukládání SMS. 
- MMS settings (Nastavení MMS) 

- Data account (Datový účet): správa datového účtu. 
- Common settings (Obecné nastavení): základní 

nastavení pro MMS. 
 
Historie hovorů 
1  V pohotovostním režimu: stiskněte            , vyberte Call 

history (Historie hovorů) a stiskněte OK. 
2 Zvolte požadovaný seznam a stisknutím OK zkontrolujte 

hovory (chcete-li zavolat zpět, odeslat volajícímu 
SMS/MMS nebo zobrazit podrobnosti, stiskněte Options 
(Možnosti)) 
nebo 
smažte všechny záznamy vybráním Delete call logs 
(Smazat záznamy o hovorech). 

 
Multimédia 
1  V pohotovostním režimu: stiskněte            , vyberte 

Multimedia (Multimédia) a stiskněte OK. 
2  Na výběr máte: 

- Image viewer (Prohlížeč fotografií): pomocí Options 
(Možnosti) si například můžete prohlížet fotografie, 
předávat je pomocí  
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Bluetooth, přejmenovat je, smazat nebo zobrazit 
informace o fotografii. 

- Video recorder (Videorekordér): nahrávání zahájíte 
stisknutím tlačítka 5. Chcete-li přepnout na fotoaparát 
nebo upřesnit nastavení videorekordéru, stiskněte 
Options (Možnosti). 

- Video player (Videopřehrávač): přehrávání 
videosouborů. Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka 
# a zastavíte stisknutím tlačítka *. Pro zobrazení na 
celou obrazovku stiskněte tlačítko 1, zvuk lze regulovat 
postranními tlačítky ovládání hlasitosti. 

- Audio player (Přehrávač zvuku): přehrávání zvukových 
souborů. Přehrávání spustíte a zastavíte stisknutím 
tlačítka #. 
Lze vytvářet seznamy skladeb s různým nastavením, 
regulace hlasitosti postranními tlačítky ovládání 
hlasitosti. 

- Sound recorder (Záznam zvuku): Můžete nahrávat 
zvuky pomocí mikrofonu telefonu. 

 
Nastavení SOS (viz též strana 18) 
1  V pohotovostním režimu: stiskněte           , vyberte SOS 

setting (Nastavení SOS) a stiskněte OK. 
2  Na výběr máte: 

- Owner info (Informace o vlastníkovi): Lze vložit 
informace o uživateli pro případ nouze (jméno, 
onemocnění, alergie, krevní skupina). 

- SOS contacts (SOS kontakty): Zadejte až 5 tísňových 
čísel, která se vytočí po stisknutí nouzového tlačítka. 
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- SOS key (Tlačítko SOS): zapněte/vypněte funkci SOS. 
- SOS message (SOS zpráva): zapněte/vypněte SMS 

v případě nouze a/nebo upravte její znění. 
- Emergency alarm (Tísňové upozornění): Je-li tato 

funkce aktivována, přehraje mobilní telefon po 
spuštění funkce SOS zvuk sirény. 

 
Rádio FM 
Pro lepší příjem doporučujeme použít sluchátka, jelikož kabel 
funguje jako anténa. 
1  V pohotovostním režimu: stiskněte           , vyberte FM 

radio (Rádio FM) a stiskněte OK. 
- Rádio zapnete/vypnete stisknutím tlačítka # a stanice 

vyhledáváte stisknutím tlačítka *. 
- Stisknutím Options (Možnosti) např. spustíte 

automatické vyhledávání stanic nebo zadáte frekvence 
stanic ručně. 

- Regulace hlasitosti postranními tlačítky ovládání 
hlasitosti. 

 
Fotoaparát 
1  V pohotovostním režimu: stiskněte            , vyberte 

Camera (Fotoaparát) a stiskněte OK. 
- Chcete-li fotografovat, stiskněte tlačítko 5. 
- Stisknutím Options (Možnosti) přepnete na funkci 

videorekordéru nebo můžete upřesnit nastavení 
fotoaparátu a fotografií. 
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Další funkce 
1  V pohotovostním režimu: stiskněte            , vyberte Extras 
(Další) a stiskněte OK. 
2 Na výběr máte: 

- Calendar (Kalendář): je označen aktuální den. Den 
vyberete pomocí navigační klávesy (nebo stiskněte      
a použijte Jump to date – Přejít na datum). 

- Calculator (Kalkulačka): zadejte první číslo (desetinná 
čárka pomocí klávesy #), pomocí navigační klávesy 
vyberte početní operaci, stiskněte          a zadejte další 
číslo. Výsledek zobrazíte stisknutím OK. 

- Alarm (Budík): můžete nastavit až 5 různých časů 
budíku. 

- World clock (Světový čas): Zajímá-li vás aktuální čas ve 
světě, použijte navigační klávesu. 

- Services (Služby): 
- Internet service (Internetová služba): rozsah 

a nabídka závisí na použité SIM kartě (poskytovateli/ 
provozovateli sítě). 

- SIM toolkit (Nástroje SIM karty): rozsah a nabídka 
závisí na použité SIM kartě (poskytovateli/ 
provozovateli sítě). 

- File manager (Správce souborů): správa souborů na 
paměťové kartě. 

  



17 
 

Nastavení 
1 V pohotovostním režimu: stiskněte <SYMBOL>, vyberte 

Settings (Nastavení) a stiskněte OK. 
2  Na výběr máte: 

- Profiles (Profily): vyberte jeden ze zobrazených profilů 
(ring tone (tón vyzvánění), ringer volume (hlasitost 
vyzvánění), alert tones (tóny upozornění) atd.) 
a pomocí Options (Možnosti) proveďte aktivaci, 
úpravu nebo resetování na tovární nastavení. 

- Phone settings (Nastavení telefonu): nastavení času 
a data, jazyka, displeje (podsvícení LCD displeje, 
tapeta), režimu „letadlo“. 

- Call settings (Nastavení hovorů): nastavení identifikace 
volajícího, čekajících hovorů, přesměrování hovorů, 
blokování hovorů, automatického opětovného 
vytáčení, upomínek volání (signál), režimu přijímání 
hovorů atd. 

- Family number (Rodina): úprava kláves přímého 
vytáčení (červená = M1 / zelená = M2 / modrá = M3). 

- Network settings (Nastavení sítí): automatický, nebo 
manuální výběr sítě a nastavení GPRS (datové 
připojení). 

- Connectivity (Konektivita) 
- Zapněte nebo vypněte funkci Bluetooth a použijte 

funkci vyhledávání ke spárování s jinými zařízeními 
s technologií Bluetooth. 

- Úprava datových účtů. 
- Security settings (Bezpečnostní nastavení): nastavení 

zabezpečení SIM karty (zamknutí kódem PIN / změna 
kódu PIN) a zabezpečení telefonu (zamknutí telefonu / 
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kód zámku je na požádání k dispozici u provozovatele 
vaší sítě). 

- Restore settings (Obnovit nastavení): resetovat 
zařízení do továrního nastavení (kód zámku 0000). 

 
Funkce SOS 
DŮLEŽITÉ! 
Příjemce v seznamu tísňových čísel vždy informujte, že jsou 
uvedeni jako vaše kontaktní osoby pro případ nouze. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Při aktivaci tísňového volání se telefon nastaví do režimu 
handsfree. Je-li použit režim handsfree, nedržte zařízení 
v blízkosti ucha, protože hlasitost může být extrémně vysoká. 
 
Použitím tlačítka tísňového volání můžete snadno telefonovat 
na přednastavená čísla. 
 
Chcete-li využívat funkci tísňového volání, musí být 
aktivována v SOS setting (Nastavení SOS) -> SOS key (Tlačítko 
SOS). 
1 Stiskněte tlačítko tísňového volání vzadu na telefonu 

a podržte je po dobu 3 sekund. Zazní hlasitý signál (je-li 
v nabídce Emergency call settings (Nastavení tísňových 
hovorů) zapnuta funkce Emergency alarm (Tísňové 
upozornění)) a na všechna tísňová čísla v seznamu se 
odešle tísňová zpráva (SMS) (je-li status (stav) této funkce 
nastaven na „zapnuto“). 
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2  Opět zazní signál a vytočí se první tísňové číslo ze seznamu. 
Telefon se přepne do režimu handsfree. 

3  Není-li hovor přijat do 30 sekund, opět zazní signál a vytočí        
     se další tísňové číslo. 

V případě přijetí hovoru můžete s příjemcem mluvit 
30 sekund, poté se spojení automaticky ukončí. 

4  Telefon postupně volá na všechna tísňová čísla ze seznamu, 
dokud se mu nevybije baterie nebo dokud opět nestisknete 
a nepodržíte po dobu přibl. 5 sekund tlačítko tísňového 
volání. 

 
Poznámka: Stisknutím tlačítka pro ukončení hovoru   
přejde telefon k dalšímu tísňovému číslu. 
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Příloha 
 
Bezpečnostní informace 

• Chraňte před kouřem, prachem, otřesy, chemikáliemi, 
vlhkostí, horkem a přímým slunečním světlem. Telefon 
není voděodolný, proto jej uchovávejte v suchu. 

• Používejte pouze originální příslušenství a baterie. 
Nikdy se nepokoušejte připojit jiné produkty. 

• Chcete-li telefon připojit k jinému zařízení, přečtěte si 
bezpečnostní informace v příručce uvedeného 
zařízení. 

• Nikdy se nepokoušejte připojit nekompatibilní 
produkty. 

• Opravy tohoto zařízení mohou provádět pouze 
kvalifikovaní servisní zaměstnanci. 

• Výkon všech mobilních komunikačních zařízení mohou 
narušit interference. 

• Telefon a příslušenství chraňte před dětmi. 

• SIM kartu lze vyjmout. Upozornění! U malých dětí hrozí 
nebezpečí požití. 

• Vyzváněcí tón vychází z reproduktoru. Nejdříve 
příchozí hovor přijměte a pak přiložte telefon k uchu. 
Zabráníte tak případnému poškození sluchu. 

• Telefon používejte při řízení motorového nebo jiného 
vozidla v silničním provozu pouze se schváleným 
handsfree vybavením a správně umístěnými držáky. 
Zajistěte, aby při ovládání telefonu nedošlo k narušení 
žádných bezpečnostních funkcí. Je nezbytné dodržovat 
použitelné vnitrostátní právní a správní předpisy. 
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• Vždy udržujte alespoň 15 cm vzdálenost od 
voperovaných kardiostimulátorů, aby nedošlo 
k narušení jejich činnosti. Máte-li voperován 
kardiostimulátor, nenoste zapnutý telefon v náprsní 
kapse. Při telefonování telefon vždy držte u ucha tak, 
aby byl od kardiostimulátoru co nejdále. 
Zaznamenáte-li nebo budete-li mít podezření na 
jakékoliv nežádoucí účinky, okamžitě telefon vypněte. 

• Nespoléhejte se na mobilní telefon jako na 
bezpečnostní zařízení pro případ nouze. Z různých 
technických důvodů nelze zaručit spolehlivé spojení za 
všech okolností. 

• Zajistěte, aby v přístupu k zástrčce nabíječky nebránil 
nábytek apod. 

 
Účel použití 
Tento mobilní telefon se má používat, je-li připojen k mobilní 
telefonní síti. Není určen k žádnému jinému účelu. 
Neoprávněné úpravy nebo opravy nejsou dovoleny. Za 
žádných okolností zařízení neotevírejte ani neopravujte sami. 
 
Oblasti použití 

• Nepoužívejte telefon tam, kde je to zakázáno. 

• Vypněte telefon v blízkosti zdravotnického vybavení 
(např. v nemocnicích). 

• Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích nebo 
v blízkosti pohonných hmot a chemikálií. 

• Ověřte u letecké společnosti, zda lze na palubě 
používat mobilní telefony. 
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Tipy k baterii 

• Používejte pouze baterie, kabely a nabíječky schválené 
výrobcem, jinak může dojít k poškození baterie. 

• Nikdy nevhazujte baterie do ohně nebo vody. 

• Baterii nezkratujte. 

• Vždy ponechávejte baterii v telefonu, chcete-li předejít 
náhodnému zkratování jejích kontaktů. 

• Kontakty na baterii udržujte v čistotě. 

• Baterie vydrží stovky cyklů nabíjení/vybití, ale její 
životnost je omezená. 

• Baterii vyměňte, jestliže se znatelně sníží její kapacita. 
 
Likvidace 
Zařízení zlikvidujte odložením do místa zpětného odběru 
stanoveného místním obecním úřadem (např. do kontejneru 
na recyklovaný odpad). Podle zákonů o likvidaci 
elektronických a elektrických zařízení jsou vlastníci povinni 
odkládat stará elektronická a elektrická zařízení do 
samostatné odpadní nádoby. Symbol označuje, že se zařízení 
nesmí likvidovat s běžným domácím odpadem! 
Baterie představují nebezpečí pro zdraví a životní prostředí! 
Baterie nikdy neotvírejte, neničte ani nepožívejte a braňte 
znečištění životního prostředí. Mohou obsahovat jedovaté 
a ekologicky nebezpečné těžké kovy. Ze zákona jste povinni 
likvidovat napájecí zdroje a baterie odložením v místě 
prodeje nebo do odpovídajících odpadních nádob 
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poskytnutých v místech zpětného odběru místním obecním 
úřadem. 
 
Likvidace je bezplatná. Symboly označují, že se baterie nesmí 
likvidovat s běžným domácím odpadem a že se musí odložit 
ve sběrných místech stanovených místním obecním úřadem. 
Obalové materiály je nutné zlikvidovat podle místních 
předpisů. 
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Prohlášení o shodě 
Toto zařízení splňuje požadavky stanovené ve směrnici 
EU 2014/53/EU. Shodu s výše uvedenou směrnicí potvrzuje 
značka CE na zařízení. Prohlášení o shodě v úplném znění lze 
bezplatně stáhnout na internetových stránkách výrobce 
www.switel.com. 
 
 
Výrobce: 
Telgo AG, Route d’Agy 16, 1763 Granges-Paccot, Švýcarsko 
 

 

Technické údaje 

GSM    900/1 800 MHz 
Doplňkové funkce  Funkce tísňového volání 
Displej   2,2" / 176 x 220 px 
Baterie   Li-Ion, 3,7 V, 800 mAh 
Doba hovoru  až 5–6 h 
Pohotovostní režim až 340 h 
Rozměry   102,5 x 52 x 17 mm 
Hmotnost   93,7 g (vč. baterie) 
Napájení   Nabíječka se zástrčkou 
    Vstup: 100…240 Vst /50/60 Hz 
    Výstup: 5 Vss / 500 mA 
USB připojení  USB, typ C 
Hodnoty SAR GSM 900 Hlava 0,239 W/kg / tělo 0,746 W/kg 

  DCS 1 800 Hlava 0,168 W/kg / tělo 0,934 W/kg 
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Záruční podmínky 
Zařízení SWITEL se vyrábějí a testují nejnovějšími výrobními 
metodami. Použití pečlivě vybraných materiálů a vysoce 
rozvinutých technologií zajišťuje bezproblémové fungování 
a dlouhou životnost. Záruční podmínky se nevztahují na 
poruchy zařízení způsobené provozovatelem/ 
poskytovatelem mobilní telekomunikační sítě. Záruční 
podmínky se nevztahují na baterie nebo napájecí zdroje 
používané s produkty. Záruční lhůta je 24 měsíců od data 
zakoupení. Všechny závady spojené s materiálovými nebo 
výrobními vadami budou v záruční lhůtě odstraněny 
bezplatně. 
 
Práva na reklamaci na základě záručních podmínek zanikají 
neodborným zásahem ze strany kupujícího nebo třetích stran. 
 

Ze záručních podmínek jsou vyloučeny škody vzniklé 
v důsledku nesprávné manipulace nebo provozu, běžného 
opotřebení, nesprávného umístění či skladování, 
nesprávného připojení nebo instalace či zásahů vyšší moci 
a jiných vnějších vlivů. V případě reklamace si vyhrazujeme 
právo opravit vadné součásti, vyměnit je nebo vyměnit celé 
zařízení. Vyměněné součásti nebo zařízení se stávají naším 
majetkem. Práva na náhradu škody jsou vyloučena, 
neexistuje-li důkaz o úmyslu nebo hrubé nedbalosti výrobce. 
Vykazuje-li vaše zařízení SWITEL v záruční lhůtě známky vady, 
vraťte je společně s dokladem o koupi v místě, kde jste je 
zakoupili. 
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Všechny reklamace na základě záručních podmínek v souladu 
s touto dohodou lze uplatňovat pouze v místě prodeje. 
 
Nelze uplatňovat reklamace na základě záručních podmínek 
po uplynutí dvou let od data zakoupení a předání výrobku. 
 
 
 
 
 
Sériové číslo zařízení:       
 
Datum prodeje:        
 
 
 
Prodejce:         
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Prodejce: 
REJA spol. s r. o. 
www.reja.cz 
www.komunikacnisystem.cz 
www.audiodum.cz 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobce: 
Telgo AG 
Route d’Agy 16 
1763 Granges-Paccot 
Švýcarsko 
www.switel.com 


