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Uživatelská příručka 
Základní informace: 
Jednotlivé parametry, popis obrázky a vzhled v 
manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých 
verzích a updatech.  
Tiskové chyby vyhrazeny. 
Aktualizujte zařízení ihned, jakmile bude 
dostupná nová verze software! 
Kupující je povinen zajistit uvedení sériového čísla 
v záručním listu, a také i v dodacím listu a v 
dokladu o koupi.  Kupující bere v této souvislosti 
na vědomí, že nebude-li v dokladu o koupi, 
dodacím listu a i v záručním listu vyznačeno 
sériové číslo zboží, a tedy nebude možné 
porovnáním tohoto sériového čísla uvedeného na 
zboží a na jeho ochranném obalu se sériovým 
číslem uvedeným v záručním listu, dodacím listu a 
dokladu o koupi zboží ověřit, že zboží pochází od 
Prodávajícího, je servisní středisko oprávněno 
reklamaci takovéhoto zboží automaticky a bez 
dalšího odmítnout. O tomto je kupující povinen 
poučit i osoby, kterým by zboží následně prodával. 
Telefon reklamujte u svého prodejce. Záruční list i 
uživatelská příručka jsou součástí balení telefonu. 

 

Bezpečné použití:  
WP9 disponuje zvýšenou odolností. Není však 
mechanicky nezničitelný. 
Displej je vyroben z tvrzeného skla, které zaručuje 
vyšší odolnost proti poškrábání. Při pádu na tvrdý 
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povrch nebo ostrý předmět však může prasknout. 
Na prasklý displej z důvodu mechanického 
poškození nebo nevhodného používání zařízení se 
nevztahuje záruka. 
WP9 disponuje certifikací IP68 na základě 
normy ISO 20653:2013. Telefon také disponuje 
vojenskou certifikací MIL-STD-810G.  
Stupeň krytí IP68 nezaručuje 100% 
voděodolnost v jakýchkoliv podmínkách! (Dle 

výrobce až 1,5 m do hloubky po dobu 30 minut. 
Odolnost IP68 se nevztahuje na slanou vodu!) 
Po kontaktu s vodou či jinou kapalinou telefon 
nenabíjejte a nejdříve jeho konektor vysušte 
přiměřeně teplým proudem vzduchu (do 40°C). 

Mimo dobu nabíjení vždy mějte vstup pro konektor 
nabíjení řádně uzavřen krytkou. 

Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození 
telefonu. 

Upozornění - mikrofon je umístěn na spodní straně 
telefonu, pokud dojde k jeho překrytí (např. rukou), 
druhá strana nebude slyšet, nebo bude slyšet velmi 
špatně. 

 

Instalace NANO SIM a microSD karet  
Před instalací karet telefon vypněte. 
1. Opatrně vytáhněte šuplíček na SIM nebo 
microSD kartu z boční strany telefonu za pomocí 
spony na vysunutí SIM kart. 



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! 

 


