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• V zájmu zajištění správného používání tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a a doporučená bezpečnostní opatření.

• Navzdory jeho odolné povaze se vyhněte nárazům, házení, drcení, probodávání nebo ohýbání zařízení.

• Pokud zařízení použijete ve slané vodě, následně ho opláchněte, aby sůl nezpůsobila korozi.

• Nepokoušejte se zařízení ani jeho příslušenství rozmontovat. Jeho servis nebo opravu mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

• Nezapínejte zařízení v situaci, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, nebo v situaci, kde zařízení může způsobit rušení či nebezpečí.

• Nepoužívejte zařízení při řízení.

• Vypněte zařízení v blízkosti lékařských přístrojů a dodržujte pravidla nebo předpisy týkající se používání mobilních telefonů v nemocnicích 
a zdravotnických zařízeních.

• Vypněte zařízení nebo nastavte režim V letadle, když se nacházíte v letadle, protože zařízení může způsobit rušení ovládacího vybavení letadla.

• Vypněte zařízení v blízkosti přesných elektronických zařízení, protože by mohlo ovlivnit jejich výkon.

• Neumisťujte zařízení ani jeho příslušenství do obalů se silným elektromagnetickým polem.

• Nepokládejte do blízkosti zařízení magnetická záznamová média. Záření vycházející ze zařízení z nich může vymazat uložené informace.

• Nepoužívejte zařízení v prostředí s hořlavým plynem, jako jsou čerpací stanice, ani ho neumisťujte na místa s vysokou teplotou.

• Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

• Nedovolujte dětem používat zařízení bez vedení dospělé osoby.

• Používejte pouze schválené baterie a nabíječky, abyste se vyhnuli riziku výbuchu.

• Dodržujte všechny zákony a předpisy týkající se používání bezdrátových zařízení. Při používání bezdrátového zařízení respektujte soukromí a práva ostatních.

• U pacientů se zdravotními implantáty (srdce, klouby atd.) udržujte zařízení 15 cm od implantátu a během telefonních hovorů držte zařízení na opačné 
straně, než je implantát.

• Při používání napájecího kabelu USB přísně dodržujte příslušné pokyny v této příručce, nebo by mohlo dojít k poškození vašeho zařízení nebo PC.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ
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PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
© 2017 Caterpillar. Všechna práva vyhrazena. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, příslušná loga, „Caterpillar Yellow“, obchodní úprava „Power Edge“ 
a také korporátní a produktová identita použitá v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Caterpillar a nesmějí být použity bez povolení.
Společnost Bullitt Mobile Ltd. je držitelem licence společnosti Caterpillar Inc.

Ochranné známky společnosti Bullitt Mobile Ltd. a třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.

Žádnou část tohoto dokumentu nesmíte žádnou formou ani prostředky reprodukovat ani přenášet bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
Caterpillar Inc.

Výrobek popsaný v této příručce může obsahovat software chráněný autorským právem a možné držitele licencí. Zákazníci nesmějí takový software 
ani hardware žádným způsobem reprodukovat, distribuovat, měnit, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat, rozbalovat, analyzovat, pronajímat, přiřazovat 
ani na něj poskytovat další licence, pokud takové omezení nezakazují platné zákony nebo takové akce nejsou v licenci povoleny příslušnými držiteli 
autorských práv.

Logo a slovní značka Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany 
společnosti Bullitt Group podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

UPOZORNĚNÍ
Některé zde popsané funkce výrobku a jeho příslušenství závisejí na nainstalovaném softwaru, kapacitě a nastavení místní sítě, a nemusejí být 
aktivovány nebo mohou být místními operátory nebo poskytovateli služeb omezeny. Proto popisy v této příručce nemusí přesně odpovídat 
zakoupenému produktu nebo jeho příslušenství.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat jakékoli informace nebo technické údaje uvedené v této příručce, a to bez předchozího upozornění 
nebo jakéhokoli závazku.

Výrobce nenese zodpovědnost za legitimnost ani kvalitu jakýchkoli produktů, které přes toto zařízení odešlete nebo stáhnete, včetně autorsky 
chráněných textů, obrázků, hudby, filmů a softwaru, který není součástí výrobku. Za jakékoli důsledky vyplývající z instalace nebo použití výše 
uvedených produktů na tomto zařízení jste odpovědní vy.

BEZ ZÁRUKY
Obsah této příručky je poskytován „tak jak je“. S výjimkou požadavků platných zákonů nejsou v souvislosti s přesností, spolehlivostí nebo obsahem 
této příručky poskytovány žádné vyjádřené ani předpokládané záruky, včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro 
konkrétní účel.

V maximální míře povolené platnými zákony není výrobce v žádném případě zodpovědný za žádné speciální, náhodné, nepřímé ani následné škody, 
ztrátu zisku, obchodních příležitostí, příjmů, dat, dobré pověsti ani předpokládaných úspor.

PŘEDPISY PRO DOVOZ A VÝVOZ
Zákazníci musí dodržovat všechny příslušné vývozní nebo dovozní zákony a předpisy. Zákazníci musí pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz produktu 
zmíněného v této příručce, včetně softwaru a technických dat, získat všechna nezbytná vládní povolení a licence.



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! 

 


