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Základní informace

Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném 
používání zařízení.

•  Popisy vycházejí z výchozích nastavení zařízení.

•  Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, specifikacích modelu nebo 
softwaru zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez 
předchozího upozornění změnit.

•  Než začnete používat jiná mobilní zařízení, ujistěte se, že jsou kompatibilní s tímto zařízením. Specifikace 
kompatibilních mobilních zařízení naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

•  Upravování operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může mít za 
následek nesprávné fungování zařízení a poškození či ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení 
licenční smlouvy se společností Samsung a budou mít za následek neplatnost záruky.

•  Některé funkce nemusejí fungovat podle popisu v tomto návodu v závislosti na výrobci a modelu 
mobilního zařízení, které k tomuto zařízení připojujete.

•  Tento výrobek obsahuje určitý bezplatný software/software s otevřeným zdrojovým kódem. 
Licenční informace k open source softwaru použitém v tomto produktu naleznete na adrese 
opensource.samsung.com.

•  Zařízení obsahuje magnety. Udržujte mezi zařízením a předměty, které mohou být magnety ovlivněny 
(např. kreditní karty nebo zdravotnické implantáty), bezpečnou vzdálenost. Pokud máte zdravotnický 
implantát, poraďte se před použitím s lékařem.

Bezpečnostní opatření k používání ušních nástavců

•  Nadměrné vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.

•  Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.

•  Před použitím ušních nástavců vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k 
tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

•  Dlouhodobý kontakt pokožky s cizími materiály na ušních nástavcích může způsobit podráždění. Před 
použitím ušních nástavců se ujistěte, že jsou čisté a suché.

•  V suchém prostředí se může v ušních nástavcích tvořit statická elektřina. Omezte používání ušních 
nástavců v suchém prostředí, případně se před používáním ušních nástavců dotkněte kovového 
předmětu, aby se vybila statická elektřina.

http://opensource.samsung.com


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! 

 


