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User Manual

Téléphone mobile
Marque：Infinix
Modèle：X6512
Nom commercial：SMART 6 HD
Par la présente, INFINIX MOBILE LIMITED
déclare que ce téléphone mobile est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Mobile Phone
Brand：Infinix
Model：X6512
Market Name：SMART 6 HD 
Hereby, INFINIX MOBILITY LIMITED
declares that this Mobile Phone is in compliance 
with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 2014/53/EU.

Manuel d’utilisateur

Mobiltelefon
Marke: Infinix
Modell: X6512
Marktname: SMART 6 HD 
Hiermit erklärt INFINIX MOBILITY LIMITED, dass dieses 
Mobiltelefon mit den grundlegenden Anforderungen und 
anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
2014/53/EU übereinstimmt.

Benutzerhandbuch

Teléfono móvil
Marca: Infinix
Modelo: X6512
Nombre de comercialización: SMART 6 HD 
Por la presente, INFINIX MOBILITY LIMITED declara 
que este teléfono móvil cumple con los requisitos 
esenciales y otras disposiciones relevantes de la 
Directiva 2014/53/UE.

Manual del usuario

Mobilní telefon
Značka: Infinix
Model: X6512
Tržní název: SMART 6 HD 
Společnost INFINIX MOBILITY LIMITED tímto
prohlašuje, že tento mobilní telefon splňuje všechny 
nezbytné požadavky a další příslušná ustavení 
směrnice 2014/53/EU.

Uživatelská příručka

Telefon komórkowy
Marka: Infinix
Model: X6512
Nazwa rynkowa: SMART 6 HD 
Niniejszym firma INFINIX MOBILITY LIMITED
oświadcza, że ten telefon komórkowy jest zgodny z 
zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi 
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Instrukcja obsługi



Know your phone

①. Front camera
②. Volume + key
③. Volume - key
④. Power key 

1.Power off mobile.
2.To pop open the SIM tray, insert the provided SIM-eject tool into the hole 
beside the tray.
3.Insert the SIM card into the SIM card slot.
4.Insert the SIM card slot and find it in place.
5.Refer to the following picture for SIM/SD card installation.

SIM/SD card installation
1.Press and hold the power button until the display lights up to turn on the device.
2.To turn off the device, press and hold the power button, then long press "POWER 
OFF".
3.To restart the device, press and hold the power button until the device vibrates.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


