
Batérie a nabíjanie

Model UleFone Armor X5 Pro obsahuje nevyberateånú batériu, stav batérie 
môžete sledovať na ikone v pravom hornom rohu displeja.

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Sieťový adaptér á

Vstavaná batéria Nabíjanie

Varovanie

 Používajte iba schválené originálne batérie UleFone, ktoré sú určené pre 
tento model
- Nekompatibilné batérie môžu spôsobiť poškodenie telefónu alebo
vážne zranenie
- Nikdy neumiestňujte batérie alebo telefón na horúce miesta, ako sú 
radiátory, mikrovlnky, a pod. Batérie sa môže prehriať a môže dôjsť k 
explózii.

Inštrukcie pre inštaláciu kariet

Siete

Výber jazyka
Prejdite do Nastavenia> Jazyky a vstup a tu vyberte
váš jazyk.

Hovory
Hovory môžete uskutočniť pomocou aplikácie Telefón, Kontakty, 
alebo prípadne z iných aplikácií podporujúcich vytáčanie.

1. Stlačte      na domovskej ploche alebo v aplikáciách
2. Vyberte alebo vyhľadajte kontakt
3. Vytočte hovor
Pre posledné hovory prejdite do zoznamu nedávnych
Telefónne číslo môžete zadať aj pomocou klávesnice

odosielania správy
1. Stlačte      na domovskej ploche alebo v aplikáciách
2. Stlačte      pre napísanie novej správy
3. Zadajte meno kontaktu, telefónne číslo, alebo stlačte 
pre pridanie jedného alebo viacerých príjemcov.
4. Napíšte správu
5. Stlačte       pre pridanie prílohy.
6. Správu odošlete stlačením 

Správy

Fotografovanie

zhotovenia fotografie
1. Stlačte      pre otvorenie rozhrania kamery
2. Zamerajte objekt.
3. Stlačte       pre zhotovenia fotografie

Bezpečnostné informácie
Prečítajte si tieto bezpečnostné informácie starostlivo, aby ste mohli telefón 
používať bezpečne.
1. Diali: Buďte veľmi opatrní s deťmi a telefónom. Mobilný telefón obsahuje 
rad oddeliteľných súčastí. Buďte opatrní, keď sú delia v blízkosti telefónu. 
Telefón obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehltnuté alebo by 
spôsobili udusenia. Ak je telefón vybavený fotoaparátom alebo 
osvetľovacím zariadením, nepoužívajte je príliš blízko delí lebo zvierat.
2. Sluch: Dlhodobé počúvanie maximálnej hlasitosti so slúchadlami môže 
poškodiť sluch. Pri počúvaní hudby alebo hovoroch znížte hlasitosť na 
najnižšiu možnú úroveň. Vyhnite e vysokej hlasitosti po dlhšiu dobu.
3.Riadenie: Dávajte pozor pri jazde. Riadenie vyžaduje vždy maximálnu 
pozornosť, aby sa minimalizovalo riziko nehody. Používanie mobilného 
telefónu môže rušiť vodiča a spôsobiť nehodu. Musíte plne rešpektovať 
miestne predpisy a platné zákony, týkajúce sa používania mobilných 
telefónov počas jazdy. Nie ste oprávnení používať telefón za jazdy. 
Hands-free sada by nemala byť považovaná za alternatívne riešenie.
Lietanie: Pri lietaní vypnite telefón. Nezabudnite telefón vypnúť v lietadle, 
mohlo by dôjsť k rušeniu.
4.Nemocnice: Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov. Je 
extrémne nebezpečné nechať telefón zapnutý v blízkosti zdravotníckych 
zariadení, pretože môže spôsobiť rušenie. Musíte dodržiavať pokyny alebo 
varovania v nemocniciach a liečebniach. Nezabudnite telefón vypnúť v 
servisných staniciach. Nepoužívajte prístroj v čerpacej stanici v blízkosti 
paliva. Je nebezpečné používať telefón v profesionálnej garáži.
5. Elektronické implantáty a kardiostimulátory: Používatelia, ktorí nosia 
kardiostimulátor alebo ktorí sú vybavení elektronickým implantátom, musí 
držať telefón na opačnej strane k implantátu, ako preventívne opatrenie pri 
volaní. Ak zistíte, že telefón spôsobuje rušenie kardiostimulátora, okamžite 
ho vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora, ktorý vám poradí, aký 
postup máte podniknúť.
6.Nebezpečí požiaru: Nenechávajte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, ako sú 
radiátory alebo sporáky. Nenechávajte telefón nabíjať v blízkosti horľavých 
materiálov, pretože existuje skutočné riziko požiaru.
7.Kontakt s kvapalinou: Telefón môže prísť do kontaktu s čistou vodou po 
dobu 30 min a v hĺbke 1 metra.
8. Telefón nesmie prísť do kontaktu s kovovými časticami (kovové hobliny).
9. Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Ulefone. použitie
neoprávneného príslušenstvo môže poškodil telefón alebo spôsobiť 
bezpečnostné riziko.

Dôležité:
Vždy sa uistite, že sú správne uzavreté a zaskrutkované všetky
krytky konektorov a slotov na SIM a MicroSD karty. Zariadenie nesmie 
prísť do kontaktu s vodou a prachom, pokiaľ nie je dôkladne utesnené. 
Zariadenie v takom prípade nespĺňa podmienky udávaných certifikáciou 
a prípadné poškodenie nebude akceptované na záručnú opravu!

10. Neničle batérie a nabíjačky. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu 
alebo nabíjačku, batérie neumiestňujte k magnetickým predmetom, 
pretože by mohlo dôjsť ku skratu medzi kladnými a zápornými svorkami 
batérií a trvalo by to zničilo batériu alebo telefón. Všeobecne platí, že by 
ste nemali vystavovať batérie veľmi vysokým alebo nízkym teplotám (pod 
O 'C alebo nad 45' C). Rozdiely v teplote môžu znížiť autonómiu batérie 
a životnosť batérie.
11. Šoky a nárazy: Vysoko starostlivo manipulujte s telefónom. Chráňte 
svoj telefón: otrasy a dopady môžu spôsobiť jeho poškodenie. niektoré 
časti telefónu sú vyrobené zo skla a môžu sa rozbiť, ak telefón spadne 
alebo je vystavený silnému nárazu. Vyhnite sa pádu telefónu. 
Nedotýkajte sa obrazovky ostrými predmetmi.
12.Eleklrický šok: Nepokúšajte sa demontovať telefón, pretože existuje
veľmi reálne riziko úrazu elektrickým prúdom.
13. Údržba: Ak chcete slúchadlo vyčistiť, použite suchú látku
(Nepoužívajte rozpúšťadlo, ako benzén alebo alkohol).
14. Nabíjajte telefón v dobre vetranom priestore. Zariadenia nenabíjajte, 
ak spočíva na mäkkom povrchu.
15. Poškodenie magnetických prúžkov: držte telefón mimo kreditnej 
karty, pretože môžu poškodiť dáta na magnetických prúžkoch.

                   Výrobok spĺňa požiadavky EÚ na neho kladené

Týmto IRD distribúcia, s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia 
Ulefone Armor X5 Pro je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie 
o zhode je k dispozícii u dovozcu spoločnosti Aj RD distribúcie, s.r.o. 
alebo k nahliadnutiu na www.irddislribuce.cz/dokumenty.

Adresa dovozca IRD distribúcie, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, 
130 00 Praha 3

1. Nano SIM1 + TF karta
2. Nano SIM2
Slot SIM lze použít jako slot pro TF kartu
zatímco SIM karta a TF karta nemohou
být umístěné ve stejném slotu

Senzor svetla /
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