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Instrukce 
1. Levé potvrzovací tlačítko
2. Pravé potvrzovací tlačítko
3. Tlačítko pro volání / přijmutí hovoru
4. Tlačítko pro ukončení hovoru / Zapnutí a vypnutí
telefonu 
5. Hlavní tlačítko
6. Navigační tlačítko pro posun nahoru / dolů /
doprava / doleva 
7. Tlačítko se symbolem hvězdičky, funguje také
pro zamknutí/odemknutí telefonu 
8. Tlačítko se symbolem křížku, funguje také pro
aktivaci tichého režimu 
9. Tlačítko se symbolem 0, funguje také pro 
zapnutí/vy pnutí svítilny 
10. Fotoaparát
11. Svítilna
12. Krytka konektoru nabíjení a powerbank funkce
13. Konektor micro-USB pro nabíjení
14. konektor pro funkci Powerbank 
15. Sloty pro mini SIM karty
16. Slot pro paměťovou kartu
17. Šroubky pro odklopení zadního krytu. Ty to
šroubky odšroubujte pro přístup k baterii a kartám 
telefonu. 

Základní informace: 
Děkujeme, že jste si zakoupili produkt značky iGET. 
Jednotlivé technické parametry, popis, obrázky a 
vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na 
jednotlivých verzích a updatech. 
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Přesné parametry a další informace k produktu 
najdete na stránkách www.iget.eu. 
Tiskové chyby vyhrazeny. 

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 vy značeno 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, pokud není uvedeno na webu 
www.iget.eu jinak. Záruční list i uživatelská 
příručka jsou součástí balení telefonu. 

Instalace mini SIM/paměťové karty a baterie: 

Před instalací karet a baterie mějte telefon vypnutý. 
1. Pomocí šroubováčku, který je obsahem balení,
opatrně odšroubujte (17) zadní kryt telefonu a v y 
jměte baterii. Nepoužívejte násilí. 
2. SIM kartu/karty jemně zasuňte ze spodní strany 
pod držáček do prostoru vy značeného pro SIM 
kartu/karty (15). SIM kartu nasměrujte podle 

http://www.iget.eu/
http://www.iget.eu/
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vyznačeného výřezu dle tvaru SIM karty. S 
držáčkem SIM karty nijak nemanipulujte. 
3. Do telefonu lze vložit také paměťovou kartu ve
velikosti 8 GB. Dvířka paměťové karty (16) se 
jemným postrčením doprava otevřou (uslyšíte 
jemné cvaknutí), poté dvířka z levé strany otevřete 
směrem nahoru. Nyní položte paměťovou kartu 
pod dvířka, nasměrujte ji dle výřezu v telefonu. 
Nyní můžete dvířka zavřít a jemným posunem 
zacvaknout zpět, posunem doleva. Opět uslyšíte 
jemné cvaknutí. 
Upozornění: karty do telefonu nevkládejte silou, 
pokud jsou karty správně umístěny, zapadnou na 
místo k tomu určené. 
4. Vložte baterii tak, aby její kontakty směřovaly proti
kontaktům na telefonu. Jemně baterii zasuňte, 
dokud nezapadne na své místo. Nezapomeňte 
odstranit krytku z kontaktu baterie, pokud je 
přítomna. 
5. Zašroubujte zadní kryt k telefonu ze všech čtyř
stran (17) tak, aby doléhal. Použijte šroubovák z 
balení telefonu. 

Základní nastavení telefonu 

1. Nastavení jazyka – postupujte v 
následujících krocích: 
Menu – Nastavení – Nastavení telefonu – Jazyk – 
Jazyk menu 
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2. Nastavení data a času – postupujte v 
následujících krocích: 
Menu – Nastavení – Nastavení telefonu – Č as a 
datum – Nastavit čas / Nastavit datum 

Poznámka: Potvrzení výběru provádíme levým, 
nebo pravým potvrzovacím tlačítkem (1/2). V menu 
a při výběru se pohybujeme pomocí navigačních 
tlačítek pro posun nahoru / dolů (6). 

Nabíjení baterie: 
Před prvním použitím telefonu musíte nejdřív dobít 
jeho baterii do 100%. 
1. Připojte konektor micro-USB do telefonu, dbejte
na natočení konektoru správnou stranou (13). Při 
připojování konektoru nepoužívejte násilí. 
2. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte telefon
od konektoru a nabíječku od zásuvky. 
Poznámka: telefon lze nabíjet jak v zapnutém, tak 
ve vypnutém stavu. 

Zapnutí/vypnutí telefonu/režim spánku: 
Ujistěte se, že telefon obsahuje SIM kartu a že 
baterie je plně nabitá. 
• Delším přidržením tlačítka pro zapnutí telefonu
(4) se telefon zapne. 
• Telefon opětovně vypnete delším přidržením
tlačítka pro vypnutí telefonu (4). 
• Pro přepnutí telefonu do režimu spánku
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zmáčkněte tlačítko se symbolem hvězdičky (7) a 
poté prav é potvrzovací tlačítko (2). 
• Pro opětovnou aktivaci telefonu zmáčkněte levé
potvrzovací tlačítko (1) a poté tlačítko se symbolem 
hvězdičky (7). 

Bezpečnostní upozornění: 
• Nepoužívejte telefon během řízení vozidla.
• Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
• Telefon držte alespoň 15 mm od svého ucha a

těla.
• Telefon produkuje jasné nebo blikající světlo.
• Drobné části telefonu mohou způsobit dušení.
• Nevystavujte telefon k otevřenému ohni.
• Telefon může produkovat hlasitý zvuk.
• Telefon není odolný vůči kovovým pilinám.
• Nevystavujte telefon magnetickému záření. 
• Nepřibližujte se s telefonem k zdravotnickým

zařízením.
• Vy hýbejte se extrémním 
teplotám (-10°C, +40°C). 
• Na požádání vypněte telefon v

nemocnicích a jiných 
zdravotnických zařízeních. 

• Udržujte telefon v suchu.
• Na požádání vypněte telefon na letištích a v

letadlech.
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• Telefon nerozebírejte.
• V blízkosti výbušných materiálů a chemikálií

telefon vypněte.
• Telefon používejte pouze s ověřeným vybavením.
• Během nouzových situací se nespoléhejte

pouze na Váš telefon.
• Součástí telefonu/PCB může být štítek, který

detekuje vlhkost. V případě vlhkosti v telefonu 
štítek umístěný uvnitř telefonu zčervená. 
Výrobce má právo neuznat záruku u takto 
poškozeného telefonu. 

• V případě jakékoliv změny rozměrů baterie
přestaňte zařízení používat do té doby, než
dojde k výměně baterie za novou. 

Bezpečné použití: 
iGET DEFENDER D10 disponuje certifikací IP68 
na základě normy 60529/EU. 
Stupeň krytí IP68 nezaručuje 100% 
voděodolnost v jakýchkoliv podmínkách! (Dle 
výrobce 1,5 m do hloubky po dobu 30 minut.) 
Pozor! Nevztahuje se na mořskou vodu. 
Telefon disponuje zvýšenou odolností. Není však 
mechanicky nezničitelný. 
Po kontaktu s vodou či jinou kapalinou 
doporučujeme telefon nechat v y schnout. 
Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození 
telefonu. 
Dbejte na pečlivé uzavření otvorů pro napájecí 
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adaptér a sluchátka (12). V případě vniknutí 
vlhkosti do zařízení z důvodu nedostatečného 
„uzavření“ telefonu nemůže být uznána záruka. 

Poškození vyžadující odbornou opravu: 
Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se 
na autorizovaný servis, nebo dodavatele: 
• Do telefonu se dostala vlhkost.
• Telefon je mechanicky poškozen.
• Telefon se nadstandardně přehřívá.

Pro domácnosti: Uvedený symbol 
(přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v 
průvodní dokumentaci znamená, že 
použité elektrické nebo elektronické 
výrobky nesmí být likvidovány 
společně s komunálním odpadem. 
Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených 
sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete 
zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 
prevenci potenciálních negativních dopadů na 
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vy žádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci 
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro 
uživatele k likvidaci elektrických a elektronických 
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zařízení (firemní a podnikové použití): pro správnou 
likvidaci elektrických a elektronických zařízení si 
vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce 
nebo dodavatele. Informace pro uživatele k 
likvidaci elektrických a elektronických zařízení v 
ostatních zemích mimo Ev ropskou unii: Výše 
uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze 
v zemích Ev ropské unie. Pro správnou likvidaci 
elektrických a elektronických zařízení si vy 
žádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo 
prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol 
přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo 
tištěných materiálech. Záruční opravy zařízení 
uplatňujte u svého prodejce. V případě technických 
problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. 
Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými 
zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat 
zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Uvnitř 
telefonu je umístěna záruční pečeť sloužící k 
ověření, zda nebylo do telefonu neodborně 
zasahováno. Při otevření nebo odstranění krytů 
hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při 
nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném 
zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu 
elektrickým proudem. 

Prohlášení o shodě: 
Tímto INTELEK spol. s r.o. prohlašuje, že ty p 
rádiového zařízení D10 je v souladu se směrnicí 
2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě 
je k dispozici na těchto internetových stránkách 
www.iget.eu. 

http://www.iget.eu/
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Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud 
není stanovena jinak. 

Toto zařízení lze používat v následujících 
zemích: 

RoHS: 
Tento přístroj splňuje požadavky o omezení 
používání některých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních (nařízení 
vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno 
nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i 
požadavky Směrnice Ev ropského parlamentu a 
Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání 
některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze 
stáhnout na webu www.iget.eu. 

http://www.iget.eu/
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Provoz radiových zařízení: 
CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v 
rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2 
a VO-R/12/09.2010-12. 
SK: Toto rádiové zařízení lze provozovat v rámci 
všeobecného povolení VPR – 07/2014, VPR – 
02/2017 a VPR – 35/2012. 

Rozsah frekvencí: 
GSM: 850/900/1800/1900 MHz 

Výrobce / výhradní dovozce produktů iGET do EU: 
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 

627 00 Brno - Černovice, CZ 
WEB: http://www.iget.eu 

SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk 
Copyright © 2018 INTELEK spol. s r.o. Všechna 
práv a v y hrazena. 
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