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Tento produkt splňuje platný národní limit hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní 
maximální hodnoty SAR najdete na v oddílu Rádiové vlny.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla 
používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte 
vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před 
radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může 
generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.
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S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech.

Telefon nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je mokro, vlhkost, 
déšť, tekutiny, prach, mořský vzduch apod.). Provozní teplota doporučená výrobcem je 
v rozmezí od 0°C (32°F) to +40°C (104°F). 

Při teplotách nad 40 °C se může zhoršit čitelnost displeje telefonu. Tato závada je pouze 
dočasná a není považována za závažnou. 

V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech 
nutnosti tísňového volání nespoléhejte pouze na svůj telefon.

Nepokoušejte se telefon otevírat, rozebírat nebo opravovat sami.

Telefon nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte.

Telefon nepoužívejte, pokud je jeho skleněný displej poškozený, prasklý nebo rozbitý, jinak 
hrozí riziko poranění. 

Na telefon nemalujte.

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní s příslušným modelem 
telefonu a doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami. Společnost 
TCL Communication Ltd. a její pobočky se zříkají odpovědnosti za škody způsobené použitím 
jiných nabíječek nebo baterií.

Vždy uchovávejte zálohu nebo písemný záznam všech důležitých informací uložených 
v telefonu.

Někteří lidé mohou při vystavení blikajícím světlům nebo při hraní videoher utrpět epileptický 
záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí. K těmto záchvatům či ztrátám vědomí může dojít 
i v případě, že jste jimi nikdy netrpěli. Pokud jste již někdy měli záchvat či výpadek vědomí 
nebo jimi trpí někdo ve vaší rodině, obraťte se před spuštěním videohry nebo 

zapnutím funkce blikání na svého lékaře.

Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž 
na telefonu blikají světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obraťte se na lékaře, dojde-
li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, 
nekontrolované pohyby či dezorientace. Chcete-li předejít výskytu podobných příznaků, 
dbejte na následující opatření:

-  Nehrajte hry a nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem, jste-li unavení či ospalí.

-  Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.

-  Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly.

-  Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky.

-  Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušte činnost a několik hodin 
si odpočiňte.

-  Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru 
a navštivte lékaře.

Při hraní her na telefonu se mohou příležitostně dostavit pocity nepohodlí v pažích, rukou, 
ramenech, krku či jiných částech těla. Dodržujte pokyny k zabránění vzniku potíží, jako jsou 
tendinitida, syndrom karpálního tunelu či jiné muskuloskeletární poruchy.

Bezpečnost a používání .................................
Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se 
zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití 
nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce.

• BEZPEČNOST ZA JÍZDY:
Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení vozidla představuje 
skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy…), 
žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali.
Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek 
může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno.

Zapnutý telefon je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy 
vozidla, například systém ABS nebo airbagy. Předcházení potížím:

-  Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.

-  U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před 
radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

• PODMÍNKY POUŽITÍ:
K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout.

Telefon vypínejte před nástupem do letadla.

Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně 
jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony 
navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími 
rádiové frekvence.

Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte 
veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických 
továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.

Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou 
kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulínové pumpy apod. Používáte-li některé z těchto 
zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla. 

Aby nedošlo k narušení sluchu, přijměte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon 
pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození 
sluchu vinou vyšší hlasitosti.

Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s telefonem a příslušenstvím bez dozoru.

Při výměně krytu si prosím uvědomte, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat 
alergickou reakci.

Pokud telefon představuje celistvé zařízení, zadní kryt a baterii nelze vyjmout. V případě 
rozebrání telefonu bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by mohlo dojít 
k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.



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! 

 


