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POZNÁMKA: Pokud je baterie vybitá, nechte telefon před zapnutím 
alespoň 15 minut nabíjet. Indikátor nabití baterie nebude před 
uplynutím této doby svítit.






BG +359 2 937 71 20
HR 0800 223 003
CZ 0844 111 145
HU 06 40 200 800
PL 0 801 620 620
RO +40 21 305 79 99
RU +7 (800) 200-1313 nebo +7 (495) 784-6262
SK +421 850 11 10 11 (0850 11 10 11)
SL 0800 800 50
UK 8 800 504 0450

Hlavním cílem společnosti Motorola je spokojenost zákazníka. Máte-li 
dotazy, návrhy nebo jiné záležitosti týkající se vašeho mobilního zařízení 
Motorola, budeme rádi, když se na nás obrátíte. Kontaktní centrum 
společnosti Motorola můžete v níže uvedených evropských zemích 
kontaktovat na místních telefonních číslech.

Informace o servisu
Požadujete-li adresu místního autorizovaného servisního centra 
společnosti Motorola, nebo servis vašeho mobilního zařízení Motorola, 
další informace získáte na některém z níže uvedených čísel nebo na 
webu: www.hellomoto.com

Úplné uspokojení zákazníka

zadejte číslo |  |  zadejte jméno | 

nebo

Je-li zobrazena ikona  stisknutím klávesy  přidáte číslo 
do telefonního seznamu.

 TIP: Stisknete-li klávesu více než jednou, budou zobrazena 
další písmena. Chcete-li například zadat písmeno N, stiskněte 
klávesu 6 dvakrát.

Chcete-li vymazat znak, stiskněte klávesu 

Chcete-li vymazat celou zprávu, stiskněte a držte klávesu 

Změna jazyku 520

Výběr formátu času 470

Nastavení čísla hlasové schránky 644

Hlasová výzva – zapnout | vypnout 510 | 511

Tóny kláves – zapnout | vypnout 250 | 251
Zobrazení zůstatku předplacených  
služeb* – zapnout | vypnout 500 | 501

Automatický zámek klávesnice – zapnout | vypnout 260 | 261
Nastavení PIN kódu SIM karty 300

PIN kód SIM karty – zapnout | vypnout 310 | 311

Obnova nastavení na tovární hodnoty 000
Omezení hovorů (pouze telefonní  
seznam) – zapnout | vypnout 160 | 161

Nastavení čísla zjišťování zůstatku na # * 642

Chcete-li zobrazit podrobné informace o telefonu, 
stiskněte klávesy: **9999* .

* pokud je podporováno poskytovatelem služeb

Intenzita 
signálu

 

 

 

   

    

   

   

  

 
 

  

  
  

   

 
 

 

   
  

 

 

 

Akční 
klávesa

Zamknutí a 
odemknutí 
klávesnice

Zapnutí nebo 
vypnutí telefonu, 
ukončení hovoru, 
opuštění menu

Telefonní 
seznam

Navigační 
klávesy

Úroveň 
nabití  
baterieslabá silná

Ikony akcí

Tyto ikony pomáhají při používání telefonu. Jsou-li na obrazovce 
zobrazeny následující ikony, můžete:

Zadávat čísla
Zadávat písmena
Přidat číslo do telefonního seznamu
Odstranit položku
Vybrat možnost
Psát zprávu
Používat hlasitý odposlech Akční klávesa

Tuto klávesu stiskněte, 
chcete-li vybírat položky 
v menu nebo na obrazovce.

Navigační klávesa
Přesun doleva, doprava, nahoru a dolů.

Telefonní seznam
Otevírá seznam uložených 

telefonních čísel.

Uskutečnění hovoru pomocí telefonního seznamu

[ vyberte jméno ]

Přidání položky do telefonního seznamu

Odstranění položky telefonního seznamu

[vyberte jméno]

Chcete-li číst a procházet zprávou, stiskněte klávesu

Chcete-li zobrazit předchozí zprávu, stiskněte klávesu

Odeslání textové zprávy

 |  |  | zadejte zprávu |  | zadejte číslo nebo 

stiskněte klávesu  a vyberte jméno | 

Čtení textové zprávy

Odpověď na textovou zprávu

[zpráva se otevře]

zadejte zprávu

POZNÁMKA: Když je SIM karta plná, je třeba textové zprávy 
smazat ručně. Pokud je SIM karta plná, nebudou nové textové 
zprávy doručeny.

Zamknutí a odemknutí klávesnice

Chcete-li zamknout klávesnici a zabránit tak náhodným stiskům 
kláves, nebo ji odemknout, stiskněte a držte klávesu * po dobu 
2 sekund. 

 

 

  

 

 

Je-li číslo hlasové pošty uloženo jako kontakt 1 v telefonním 
seznamu, stiskněte a držte klávesu 1, chcete-li přistoupit ke 
zprávám hlasové pošty.

Poslech hlasové pošty

Hlasová pošta

  

  

             

   

Zrychlená volba

Pomocí rychlé volby lze snadno uskutečnit hovor s osobou 
v telefonním seznamu.

Chcete-li hovořit s kontakty 1-9 ve vašem telefonním seznamu, 
stiskněte a 2 sekundy držte odpovídající číslo na klávesnici. 

Chcete-li hovořit s ostatními kontakty v telefonním seznamu, zadejte 
číslo kontaktu a stiskněte klávesu #. Například pro kontakt 15 v 

telefonním seznamu stiskněte klávesy 15# .

Stiskněte klávesy *** [číselný kód] * , chcete-li 
přistupovat k rozšířeným nastavením telefonu. 

Nastavení telefonu Číselný kód

Konektor 
pro náhlavní 

soupravu a 
nabíjení

  

   

  

 

 

Datum, čas a budíky

Vypnutí budíku

Nastavení budíku

Nastavení data a času

zadejte čas buzení

zadejte datum a čas

Používání telefonu Textové zprávyTelefonní seznam

Rozšířená nastavení

 TIP: Stisknete-li klávesu více než jednou, budou zobrazena 
další písmena. Chcete-li například zadat písmeno N, stiskněte  
klávesu 6 dvakrát.

Baterie a SIM karta

 

Vyzvánění a hlasitost

Změna hlasitosti vyzvánění

 TIP: Chcete-li změnit vyzvánění na vibrace, stiskněte  
dokud telefon nezavibruje.

 
Změna 
vyzváněcích tónů

Změna hlasitosti sluchátka

Volání 
a příjem 
hovorů

Hlavní menu
Psaní zpráv Změna vyzváněcího tónu

Čtení zprávy Nastavení budíku

Prohlížení seznamu 
posledních hovorů

Nastavení data a času

  

  

 

 

  

Hovory

Telefonování zadejte číslo 

Ukončení hovoru

Použití hlasitého odposlechu
Je-li na obrazovce zobrazena ikona , stisknutím  lze spustit 
nebo ukončit hlasitý odposlech.

 

 

Předplacené služby (volitelné)

Chcete-li zobrazit zůstatek a datum konce 
platnosti, stiskněte klávesu .

Chcete-li doplnit zůstatek, stiskněte a držte 
klávesu #.

POZNÁMKA: Tyto služby nemusí být 
podporovány poskytovatelem služeb.

Zobrazení posledních hovorůProbíhá hovor Volání se nepodařilo

Mimo dosah sítě Nastavený budík
Uzamknutá klávesnice Hlasová zpráva

Vibrace Přijata textová zpráva
Tichý Úspěšné
Chyba

Další informace o záruce... 

zavolejte na číslo 
hlasové pošty 

Budík bude zvonit, dokud ho nevypnete.

Používání a údržba

Chraňte telefon Motorola před následujícími činiteli:

Tekutiny jakéhokoli druhu: Prach a špína:
Nevystavujte telefon 
působení vody, deště, 
extrémně vlhkému vzduchu, 
potu nebo jiné vlhkosti.

Nevystavujte telefon 
působení prachu, špíny, 
písku, jídla nebo jiných 
nevhodných látek.

Extrémní horko nebo chlad: Čistící prostředky:
Vyvarujte se teplot nižších 
než -10°C nebo vyšších 
než 45°C.

Telefon čistěte pouze 
suchým měkkým hadříkem. 
Nepoužívejte alkohol ani 
jiné čistící prostředky.

Mikrovlny: Nárazy na tvrdou podložku:
Nepokoušejte se telefon 
sušit v mikrovlnné troubě.

Zacházejte s telefonem 
opatrně, abyste ho neupustili.

www.hellomoto.com6803567F36

MOTOFONE TM F3

24-month Warranty displayed

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY

Motorola vám, původnímu kupujícímu, garantuje, že osobní komunikátor 
a příslušenství, které jste si zakoupili od autorizovaného dealera 
společnosti Motorola („Výrobky“), budou v souladu s příslušnými 
specifikacemi společnosti Motorola platnými v době výroby po dobu 
2 let od datu nákupu Výrobků (záruční doba).

Pokud jakýkoliv z Výrobků nebude odpovídat příslušným specifikacím 
společnosti Motorola, je třeba, abyste informovali společnost Motorola 
do dvou (2) měsíců od data, kdy zjistíte závadu na materiálu nebo na 
provedení nebo kdy zjistíte nesoulad se specifikacemi, avšak v každém 
případě během záruční doby a je třeba, abyste okamžitě předali Výrobek 
do servisu autorizované opravně nebo servisnímu centru společnosti 
Motorola. Motorola nebude vázána žádnými prohlášeními týkajícími se 
Výrobku, která neučinila přímo Motorola, jakož i záručními povinnostmi, 
které se týkají prodávajícího.

Seznam telefonních čísel servisních center společnosti Motorola je 
přiložen k Výrobku.

Během záruční doby Motorola podle svého uvážení, aniž by si za to 
účtovala mimořádný poplatek, opraví nebo vymění váš Výrobek, který 
neodpovídá této záruce. Toto bude váš výlučný opravný prostředek. 
Pokud nebude možné Výrobek opravit nebo vyměnit, Motorola vám 
nahradí cenu Výrobku. Tato náhrada však nebude v plné výši, protože 
se bude přihlížet k době, kdy jste Výrobek používali poté, co vám byl 
dodán. Tato záruka vyprší na konci záruční doby.

Výše uvedené představuje úplnou a výlučnou záruku týkající se 
osobního komunikátoru a příslušenství společnosti Motorola a nahrazuje 
veškeré jiné záruky a podmínky, ať už výslovné nebo implikované.

Pokud koupíte Výrobek jinak než jako zákazník, Motorola odmítá veškeré 
jiné výslovné nebo implikované záruky a podmínky, jako např. záruku 
vhodnosti pro účel a uspokojivé kvality.

Motorola nenese v žádném případě odpovědnost za škody nebo za ztrátu 
údajů nad rámec kupní ceny, ani za náhodné speciální nebo následné 
škody* vyplývající z používání Výrobku nebo nemožnosti Výrobek 
používat, a to v maximálním rozsahu, jak to může být popřeno ze zákona.

(*) zahrnující kromě jiného ztráty v souvislosti s používáním, časové ztráty, ztráty 
údajů, ztráty v souvislosti s potížemi, komerční ztráty, ušlý zisk nebo ušlé úspory.

Tato záruka nemá dopad na zákonná práva, která můžete jako zákazník 
mít, jako je tomu v případě záruky týkající se uspokojivé kvality nebo 
vhodnosti pro účel, pro nějž se výrobky stejného typu běžně používají pro 
účely běžného užívání a služeb, ani na jakákoliv práva proti prodávajícímu 
Výrobků, která vyplývají z vaší kupní nebo prodejní smlouvy.

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS?
Autorizovaný dealer společnosti Motorola, který vám prodal a/nebo 
nainstaloval osobní komunikátor a originální příslušenství společnosti 
Motorola, ve většině případů uzná záruční reklamaci a/nebo poskytne 
záruční servis. Chcete-li získat další informace o způsobech získání 
záručních služeb, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům svého 
operátora nebo kontaktujte telefonické centrum služeb společnosti 
Motorola na čísle pro vaši zemi uvedeném na začátku této brožury.

V těch zemích, v níž musí být podle zákona poskytovány zákazníkům 
servisní opravy po prvním roce po koupi zboží, budou tuto záruku 
poskytovat autorizovaná servisní centra společnosti Motorola nebo 
dealeři přímo jmenovaní společností Motorola v zemi nákupu podle 
podmínek tohoto záručního dokumentu.

Upozorňujeme však na skutečnost, že se budete muset obrátit na místo 
nákupu, pokud dealer společnosti Motorola koupil výrobek přímo 
od společnosti Motorola v zemi nákupu nebo v zemi, v níž Motorola 
nemusí poskytovat dodatečné servisní opravy během druhého roku po 
nákupu z toho důvodu, že se zákonné povinnosti poskytnout zákazníkům 
prodlouženou záruku po prvním roce vztahují na prodávajícího nebo 
dovozce výrobku, avšak ne na výrobce.

REKLAMACE
Abyste mohli uplatnit záruční servis, je třeba vrátit daný osobní 
komunikátor a/nebo příslušenství autorizovanému servisu nebo servisnímu 
centru společnosti Motorola v původní konfiguraci a originálním obalu 
dodaném společností Motorola. Nenechávejte v osobním komunikátoru 
a/nebo v příslušenství žádné doplňkové náležitosti, jako např. SIM karty. 
U Výrobku by rovněž měl být štítek s vaším jménem, adresou a telefonním 
číslem, jménem operátora a popis problému. V případě instalace osobního 
komunikátoru do vozidla je třeba odvézt do autorizovaného servisu nebo 
servisního centra vozidlo, do něhož bylo zařízení nainstalováno, poněvadž 
se při analyzování případného problému může být nutná kontrola celé 
instalace zařízení ve vozidle.

Aby vám vznikl nárok na záruční servis, je třeba, abyste předložili stvrzenku 
o nákupu nebo jiné srovnatelné potvrzení o nákupu, na němž bude 
uvedeno datum nákupu. Na telefonu musí být rovněž zřetelně zobrazeno 
originální kompatibilní elektronické sériové číslo (IMEI) a mechanické 
sériové číslo [MSN]. Výrobek tyto informace obsahuje.

Je třeba zajistit, aby veškeré opravy nebo servisní práce vždy prováděl 
autorizovaný servisní centr společnosti Motorola a v souladu se servisními 
požadavky společnosti Motorola.

V některých případech můžete mít požádáni o poskytnutí dalších informací 
týkajících se údržby Výrobků, kterou prováděla pouze autorizovaná 
servisní centra společnosti Motorola. Proto je nutné uchovávat záznamy 
o veškerých předchozích opravách a poskytnout je v případě, pokud 
vzniknou otázky týkající se údržby.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Tato záruka se nebude uplatňovat na případy, kdy byla změněna, 
vymazána, zamazána nebo odstraněna typová nebo sériová čísla 
Výrobku nebo kdy jsou tato čísla nečitelná. Motorola si vyhrazuje právo 
odmítnout bezplatný záruční servis, pokud nebude moci být předložena 
požadovaná dokumentace nebo pokud budou informace neúplné, 
nečitelné nebo nebudou v souladu se záznamy továrny.

Oprava může podle uvážení společnosti Motorola zahrnovat opětovné 
nainstalování (nebo aktualizaci) software, nahrazení částí nebo panelů 
s tištěnými spoji funkčně ekvivalentními, opravenými nebo novými částmi 
nebo panely s tištěnými spoji. Na vyměněné části, příslušenství, baterie 
nebo panely se bude vztahovat záruka do konce původní záruční doby. 



U.S. patent Re. 34,976

* Informace v tomto dokumentu mají přednost před obecnými 
bezpečnostními informacemi uvedenými v uživatelských příručkách 
publikovaných před 1. květnem 2006.

obsažené v této uživatelské příručce jsou založeny na nejaktuálnějších 
dostupných informacích a předpokládá se, že jsou správné v době tisku. 
Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit neboupravit libovolné 
informace nebo specifikace bez dalšího oznámení či závazků.

MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány na úřadě US Patent 
& Trademark Office. Java a všechny další značky a ochranné známky 
založené na slově Java jsou ochranné známky nebo registrované 
ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc., v USA a dalších 
zemích. Všechny ostatní názvy produktů a služeb jsou majetkem 
příslušných vlastníků.

© Motorola, Inc. 2006.

Předpokládá se, že informace uvedené v uživatelských příručkách 
společnosti Motorola jsou v době tisku správné. Společnost Motorola 
si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo 
specifikace bez dalšího oznámení. Obsah uživatelských příruček 
společnosti Motorola se poskytuje „tak, jak je“. S výjimkou požadavků 
příslušných zákonů se neposkytují záruky žádného typu, at už výslovné 
nebo předpokládané, včetně, ale nikoli bez omezení na, předpokládané 
záruky prodejnosti a vhodnosti k určitému účelu, v souvislosti 
s přesností, spolehlivostí nebo obsahem této příručky.

Technické údaje a funkce produktu mohou podléhat změně bez 
upozornění, avšak vynakládáme veškeré síly na to, aby bylyuživatelské 
příručky pravidelně aktualizovány podle posledních změn funkčnosti 
produktu. Pokud však dojde k nepravděpodobné situaci a vaše verze 
příručky plně neodpovídá základním funkcím používaného produktu, 
oznamte nám to prosím. Aktuální verze příruček můžete také získat 
ve spotřebitelské sekci webu společnosti Motorola na adrese  
http://www.motorola.com.

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

TENTO MODEL SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO PŮSOBENÍ 
RÁDIOVÝCH VLN

Váš mobilní telefon je vysílač a přijímač rádiových vln. Byl navržen 
avyroben tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty pro působení 
rádiových vln stanovené mezinárodními normami. Normy byly vytvořeny 
nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují i bezpečnostní rezervu 
určenou kzajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Normy pracují s měrnou jednotkou SAR (Specific Absorption Rate, 
konkrétní míra absorpce). Limit míry absorpce SAR pro mobilní zařízení 
používaná širokou veřejností je normami ICNIRP stanoven na hodnotu 
2 W/kg a nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při zkouškách u ucha je 
0,72 W/kg.1 Mobilní zařízení nabízejí širokou škálu funkcí, a proto je podle 
popisu v této uživatelské příručce můžete používat i v jiných polohách, 
například na těle.2 V takovém případě byla při zkouškách naměřena 
nejvyšší hodnota SAR 0,87 W/kg.1

Hodnoty SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, a proto je 
skutečná hodnota SAR tohoto zařízení za provozu zpravidla nižší. Přístroj 
totiž automaticky mění výkon tak, aby používal nejnižší možný výkon 
nutný ke komunikaci se sítí.

Světová zdravotnická organizace vydala prohlášení, že současné 
vědecké informace nezakládají potřebu zvláštních opatření pro používání 
mobilních telefonů. Upozorňuje, že míru vystavení působení rádiových 
vln můžete snížit zkrácením hovoru nebo používáním souprav handsfree 
umožňujících používat mobilní telefon dále od hlavy a těla.

Další informace naleznete na webových stránkách Světové zdravotnické 
organizace (http://www.who.int/emf) a společnosti Motorola,Inc. 
(http://www.motorola.com/rfhealth). 

1. Testy probíhají podle mezinárodních předpisů pro zkoušení. Součástí limitu 
jevýznamná bezpečnostní rezerva zajištující důkladnější ochranu veřejnosti ařešící 
případné odchylky při měření. Další informace obsahuje zkušební protokol společnosti 
Motorola, metoda hodnocení a rozsah nepřesností měřenípro tento výrobek.

2. Informace o provozu při nošení na těle naleznete v části Bezpečnost a obecné 
informace.

Informace Světové zdravotnické  
organizace (WHO)

Současné vědecké informace nenaznačují potřebu žádných zvláštních 
opatření při používání mobilních telefonů. Pokud máte obavy, můžete 
svoje vystavení radiovým vlnám omezit tím, žeomezíte trvání hovorů 
nebo použijete zařízení handsfree, abyste mobilní telefony oddálili od 
hlavy a těla.

Zdroj: WHO Fact Sheet 193

Další informace:  http://www.who.int./peh-emf

Prohlášení o shodě se směrnicemi 
Evropské unii

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, 
že tento produkt:

• Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením 
směrnice 1999/5/EC

• Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

8610 olsíČ
ínelávhcs

ukborýv

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení 
výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice 
R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. 
Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na 
vašem výrobku do pole Search (Hledat) nawebové stránce.

Motorola tímto prohlašuje, že MQ3-4411C11 je ve shodě se základními 
požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády  
č. 426/2000 Sb.

Bezpečnostní a všeobecné informace

Tato část obsahuje důležité informace k zajištění bezpečného aúčinného 
provozu vašeho mobilního zařízení. Tyto informace si přečtěte dříve, 
než začnete své mobilní zařízení používat.*

Působení vysokofrekvenční energie 
(rádiovéfrekvence, RF)
Toto mobilní zařízení vybaveno vysílačem a přijímačem. Když jezapnuto, 
přijímá a vysílá energii v pásmu RF. Při komunikaci řídí úroveň výkonu 
vysílače mobilního zařízení systém přenášející hovor.

Toto mobilní zařízení Motorola je konstruováno tak, aby odpovídalo 
předpisům o působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus 
platným ve vaší zemi.

Provozní opatření
K zajištění optimálního výkonu mobilního zařízení a udržení působení 
vysokofrekvenční energie na lidský organismus v mezích stanovených 
odpovídajícími normami vždy dodržujte následující pokyny.

Péče o anténu
Pokud je mobilní zařízení vybaveno externí anténou, používejte pouze 
dodanou anténu nebo náhradní antény schválené společností Motorola. 
Použití neschválených antén, úprav či přídavných zařízení mohou 
poškodit mobilní zařízení a způsobit, že zařízení nebude splňovat 
požadavky místních předpisů platných ve vaší zemi.

KDYŽ mobilní zařízení POUŽÍVÁTE, NEDOTÝKEJTE SE externí antény. 
Budete-li se dotýkat antény, ovlivníte kvalitu hovoru a mobilní zařízení 
může vysílat s vyšším výkonem než je nutné.

Používání produktu
Při telefonování držte držte mobilní zařízení stejně jako běžný telefon.

Při nošení mobilního zařízení na těle vždy používejte klip, držák, pouzdro, 
obal nebo popruh dodaný nebo schválený společností Motorola. 
Nepoužíváte-li příslušenství pro nošení na těle schválené nebo dodané 
společností Motorola, musí být mobilní zařízení a jeho anténa při vysílání 
vzdáleny nejméně 2,5 centimetru od těla.

Při práci s kteroukoli datovou funkcí mobilního zařízení, ať již s kabelem 
nebo bez, umístěte mobilní zařízení a anténu nejméně 2,5 centimetru 
od svého těla.

Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, 
může vést k překročení limitů pro působení RFenergie. Seznam zařízení 
dodávaných nebo schválených společností Motorola je k dispozici na 
webu na adrese: www.motorola.com.

Elektromagnetické rušení a kompatibilita
Téměř všechna elektronická zařízení, která nejsou náležitě odstíněna, 
konstruována nebo jinak upravena pro zajištění elektromagnetické 
kompatibility, jsou náchylná k rušení vysokofrekvenční energií 
z externích zdrojů. V některých případech může takové rušení jiných 
zařízení způsobovat vaše mobilní zařízení.

Abyste předešli problémům s rušením, 
postupujte podle pokynů

V jakémkoli místě označeném příslušnými vývěskami mobilní zařízení 
vypněte. K takovým místům patří nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, 
která mohou využívat zařízení citlivá na vysokofrekvenční energii.

V letadle vypněte své mobilní zařízení kdykoli vás o to personál letecké 
společnosti požádá. Pokud mobilní zařízení umožňuje používat režim 
„v letadle“ nebo podobnou funkci, zeptejte se na možnost používání 
pracovníků letecké společnosti.

Kardiostimulátory
Máte-li kardiostimulátor, poraďte se se svým lékařem dříve, než mobilní 
zařízení začnete používat.

Osoby používající kardiostimulátor musejí dodržovat následující pokyny:

• Zapnuté mobilní zařízení udržujte VŽDY nejméně 20 centimetrů od 
kardiostimulátoru.

• NENOSTE mobilní zařízení v náprsní kapse.

• Kvůli minimalizaci potencionálního rušení držte telefon vždy na uchu 
na opačné straně těla, než kde je voperován kardiostimulátor.

• Při jakémkoli podezření na rušení funkce kardiostimulátoru mobilní 
zařízení okamžitě VYPNĚTE.

www.hellomoto.com

Některé funkce mobilních telefonu závisí na možnostech a nastavení 
sítě operátora. Operátor také nemusí některé funkce aktivovat, případě 
mohou nastavení jeho sítě omezit rozsah dané funkce. S dotazy na 
dostupnost a možnosti funkcí se vždy obracejte na svého operátora. 
Všechny funkce, možnosti a další vlastnosti produktu a také údaje 

Naslouchátka
Některá mobilní zařízení mohou způsobovat rušení některých 
naslouchátek. Při takovém rušení můžete požádat o návrh řešení 
výrobce naslouchátek nebo svého lékaře.

Jiné zdravotnické přístroje
Používáte-li jakékoli jiné osobní zdravotnické pomůcky, zjistěte svého 
lékaře nebo u výrobce zařízení, zda je stíněno proti vysokofrekvenčnímu 
rušení.

Bezpečnostní opatření při řízení
Zjistěte si, jaké zákony a předpisy o používání mobilních zařízení platí 
v oblasti, kde řídíte. Platné předpisy vždy dodržujte.

• Vždy věnujte plnou pozornost řízení vozidla a situaci na vozovce. 
Používání mobilního zařízení může odvádět pozornost. Pokud se 
nedokážete soustředit na řízení, hovor přerušte.

• Je-li to možné, používejte sadu handsfree.

• Pokud to předpisy přikazují, musíte před uskutečněním nebo přijmutím 
hovoru vozidlo zastavit a zaparkovat.

Pravidla zodpovědné jízdy naleznete v části „Pravidla při řízení“ na konci 
této příručky nebo na webové stránce Motorola na adrese: 
www.motorola.com/callsmart.

Provozní upozornění
Při používání mobilních zařízení dodržujte všechna vyvěšená nařízení 
na veřejných místech, jako jsou zdravotnická zařízení nebo oblasti 
s odstřelovacími pracemi.

Airbagy v automobilech
Nepokládejte mobilní zařízení do oblasti, kde se nachází airbag.

Potenciálně výbušná prostředí
Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, označena a 
zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami v podpalubí 
lodí, zařízení pro přepravu a skladování paliv nebo chemických látek, 
prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené 
částice jako je prach z obilovin, prach či práškové kovové částice.

Nacházíte-li se v takovém prostředí, vypněte své mobilní zařízení 
a nevyjímejte, nevkládejte a nenabíjejte baterie. V takových prostředích 
se mohou vytvořit jiskry, které mohou způsobit výbuch či požár.

Poškozené výrobky
Pokud dojde k ponoření do vody, proražení nebo prudkému pádu, 
výrobek nepoužívejte a dopravte ho do autorizovaného servisního 
střediska Motorola. Nepokoušejte se výrobek vysušit externím zdrojem 
tepla, například v mikrovlnné troubě.

Baterie a nabíječky

Pokud se obnažených kontaktů baterie dotknou vodivé 
materiály, jako jsou šperky, klíče nebo kovové řetízky, 
může dojít ke zkratu elektrického obvodu a vzniku 
vysoké teploty, která může způsobit poškození majetku 
nebo úraz. Při manipulaci s nabitou baterií, především 
při vkládání do kapsy, kabelky nebo jiné schránky s 
kovovými prvky, buďte velmi opatrní. Používejte pouze 
originální baterie a nabíječky Motorola Original.

Upozornění: Chcete-li zabránit riziku zranění osob, nevhazujte baterie 
do ohně.

Baterie, nabíječka a mobilní zařízení mohou obsahovat tyto symboly:

Symbol Definice
032374o

Důležité informace k bezpečnosti.

032376o Baterii ani mobilní zařízení nevhazujte do ohně.

032375o

Baterie nebo mobilní zařízení mohou podle místních 
zákonů vyžadovat recyklaci. Další informace vám 
poskytnou místní úřady.

Baterii ani mobilní zařízení nevyhazujte do odpadu.

032378o
Li Ion BATT Mobilní zařízení obsahuje vnitřní lithium-iontovou baterii.

Chraňte baterii, nabíječku imobilní zařízení před vodou.

Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní 
soupravy (headset) při maximální hlasitosti může 
poškodit váš sluch.

Riziko udušení
Mobilní zařízení i příslušenství mohou obsahovat oddělitelné díly, které 
mohou u malých dětí způsobit udušení. Uchovávejte mobilní zařízení 
i příslušenství mimo dosah malých dětí.

Skleněné části
Některé části mobilního zařízení mohou být vyrobeny ze skla. 
Při upuštění výrobku na tvrdou plochu nebo vystavení výrobku 
prudkému nárazu se mohou skleněné části rozbít. Pokud dojde k rozbití 
skleněné části, nedotýkejte se jí, ani se ji nepokoušejte odstranit. 
Přestaňte používat mobilní zařízení, dokud skleněnou část nevymění 
kvalifikovaný pracovník servisního střediska.

Záchvaty a ztráty vědomí
Někteří lidé mohou být při sledování blikajícího světla (například při 
hraní videoher) náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí. 
K záchvatům nebo ztrátě vědomí může dojít i u osob, které obdobné 
potíže nikdy v minulosti neměly.

Pokud jste záchvaty nebo ztrátu vědomí prožili nebo pokud se vyskytly 
v rodině, obraťte se na lékaře dříve, než začnete v mobilním zařízení hrát 
videohry nebo zapnete funkci blikání (je-li k dispozici).

Vyskytne-li se kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte přístroj 
používat a obraťte se na lékaře: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta 
vědomí, nekontrolované pohyby nebo dezorientace. Vždy je vhodné 
držet obrazovku co nejdále od očí, nechat v místnosti rozsvícená světla, 
každou hodinu si udělat 15 minutovou přestávku a přestat, jakmile se 
dostaví větší únava.

Upozornění na používání vysoké hlasitosti
Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní soupravy 
(headset) při maximální hlasitosti může poškodit váš sluch

Opakované činnosti
Při opakovaných činnostech, například používání tlačítek nebo zadávání 
znaků prstem, můžete pocitovat občasné potíže s rukama, pažemi, 
rameny, krkem nebo jinými částmi těla. Pokud po takové nebo při takové 
činnosti potíže přetrvávají, odpočiňte si a navštivte lékaře.

Ochrana životního prostředí recyklací

Pokud na některém výrobku Motorola uvidíte tento symbol, 
nevyhazujte ho do domovního odpadu.

Recyklace mobilních telefonů a příslušenství

Mobilní telefony ani elektronické příslušenství jako jsou nabíječky nebo 
soupravy handsfree nevyhazujte do domovního odpadu. V některých 
zemích a oblastech existují sběrny elektrického a elektronického odpadu. 
Další informace vám poskytnou místní úřady. Pokud takový systém 
neexistuje, vraťte nepotřebný telefon nebo elektrické příslušenství 
kterémukoli autorizovanému servisnímu středisku Motorola ve 
svém regionu.

24-month Warranty displayed

Záruční doba se neprodlužuje. Veškeré původní příslušenství, baterie, 
části a zařízení osobního komunikátoru, které bylo vyměněno, se stane 
majetkem společnosti Motorola. Motorola neposkytuje záruku na instalaci, 
údržbu nebo servis výrobků, příslušenství, baterie nebo části.

Motorola nenese v žádném případě odpovědnost za problémy nebo 
škody způsobené jakýmkoliv přídavným zařízením, které nedodala 
Motorola a které je připojeno k Výrobkům nebo které je používáno 
v souvislosti s Výrobky, nebo za fungování zařízení společnosti Motorola 
s jakýmkoliv přídavným zařízením a z této záruky je veškeré takové 
zařízení výslovně vyloučeno.

Pokud bude Výrobek používán společně s přídavným nebo periferním 
zařízením, které nedodala společnost Motorola, neposkytuje Motorola 
záruku na fungování Výrobku v kombinaci s periferním zařízením a 
Motorola neuzná záruční reklamaci, pokud bude Výrobek používán 
v takové kombinaci a pokud Motorola zjistí, že Výrobek nemá žádnou 
vadu. Motorola se konkrétně zříká jakékoliv odpovědnosti za případnou 
škodu, ať už je taková škoda na zařízení společnosti Motorola či nikoliv, 
způsobenou používáním osobního komunikátoru, příslušenství, aplikací 
software a periferními jednotkami software (konkrétní příklady kromě 
jiného zahrnují baterie, nabíječky, adaptéry a zdroje energie), pokud 
Motorola nevyrobila a nedodala takové příslušenství, aplikace software a 
periferní jednotky software.

CO NENÍ POKRYTO ZÁRUKOU
Tato záruka bude neplatná, pokud jsou závady způsobeny poškozením, 
nesprávným používáním, manipulací, nedbalou nebo nedostatečnou 
péčí a změnami nebo opravami, které provedly neoprávněné osoby. 

Uvádíme příklady závad nebo poškození, na které se tato záruka na 
Výrobek nevztahuje:

1. Závady nebo poškození vzniklé tím, že se Výrobek používal jiným než 
běžným a obvyklým způsobem.

2. Závady nebo poškození vyplývající z nesprávného používání, přístupu 
k nekompatibilním zdrojům, poruch nebo nedbalosti.

3. Závady nebo poškození vyplývající z nesprávného testování, provozu, 
údržby, instalace, úprav, aplikace neoprávněného software nebo 
jakýchkoliv změn nebo modifikací.

4 Rozbití nebo poškození antén, pokud výše uvedené nebylo přímo 
způsobeno závadami na materiálu nebo provedení.

5. Výrobky demontované nebo opravované jiným subjektem než 
společností Motorola takovým způsobem, který měl negativní dopad na 
výkon nebo který znemožní provedení přiměřené kontroly a zkoušky za 
účelem ověření záruční reklamace.

6. Závady nebo poškození vyplývající z rozsahu, pokrytí, dostupnosti, 
kvality provozu nebo fungování mobilního systému mobilního operátora.

7. Závady nebo poškození způsobené vlhkostí, poškozením od jídla nebo 
rozlitých tekutin.

8. Spirálovitě stočené přívodní šňůry kabelů řídící jednotky jsou natažené 
a nebo je mají zlomené modulární úchytky.

9. Veškeré umělohmotné povrchy a další nechráněné části, které jsou 
poškrábány nebo poškozeny při běžném používání zákazníka.

10. Kožená pouzdra (na ně se vztahují samostatné záruky výrobce).

11. Dočasné pronajaté Výrobky.

12. Pravidelná údržba a opravy nebo výměny částí v důsledku 
běžného opotřebení.

Poznámka: Doba, po kterou hovoříte, doba, kdy je přístroj v pohotovosti 
a celková životnost baterie, po kterou je možné váš osobní komunikátor 
opakovaně nabíjet, závisí na provozních podmínkách a na konfiguracích 
sítě. Protože baterie představuje materiál, který používáním stárne, 
specifikace uvádějí, že osobní komunikátor společnosti Motorola by měl 
dosahovat optimálního výkonu během prvních šesti měsíců od data nákupu 
a po dobu až 200 nabíjecích cyklů ( doba, po kterou bude výkon optimální).

Záruka na baterie společnosti Motorola, které je možné opakovaně 
nabíjet, bude neplatná, pokud (i) budou baterie nabíjené jinými 
nabíječkami než nabíječkami, které Motorola schválila pro nabíjení 
baterií, (ii) budou pečeti na baterii porušené nebo budou vykazovat 
znaky manipulace, (iii) bude baterie používána na jiném zařízení nebo 
službě než na mobilním telefonním zařízení, pro nějž je určena.

V závislosti na provozních podmínkách a způsobu používání může dojít 
k opotřebení komponentů a mechanickým problémům krytu Výrobku, 
barvy, součástí, displejů a klávesnic a jakéhokoliv příslušenství, které 
není součástí základní konfigurace Výrobku. Oprava závad vzniklých 
opotřebením a používání součástí, které se vybíjejí, jako např. baterie, 
nad rámec jejich optimální doby výkonu, která je uvedena v uživatelské 
příručce, je věcí zákazníka a Motorola proto neposkytuje na tyto součásti 
bezplatnou záruční opravu.

NAINSTALOVANÁ DATA
Je třeba, abyste si předtím, než dáte Výrobek do záručního servisu, 
zaznamenali veškerá data, která jste vložili do vašeho Výrobku, např. 
jména, adresy, telefonní čísla, uživatelské a přístupové kódy, poznámky 
atd., poněvadž se taková data mohou při opravě nebo servisu Výrobku 
vymazat.

Upozorňujeme rovněž na to, že pokud jste si do vašeho Výrobku stáhli 
materiály jako např. vyzváněcí tóny, vyzvánění melodie, šetřič obrazovky, 
tapety, hry atd., může dojít k tomu, že tyto materiály budou při opravě 
nebo testování vymazány. Motorola nenese za výše uvedené žádnou 
odpovědnost. Oprava nebo testování nebude mít dopad na žádné 
materiály, které Motorola nainstalovala do vašeho Výrobku jako jeho 
standardní vybavení.

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVY
Pokud požádáte společnost Motorola, aby opravila váš Výrobek kdykoliv 
po skončení záruční doby nebo v případech, kdy není možné záruku kvůli 
povaze závady nebo problému uplatnit, může Motorola v takovém případě 
podle svého výhradního uvážení takové opravy uskutečnit s tím, že budete 
muset společnosti Motorola za takové opravy zaplatit nebo vás Motorola 
může odkázat na autorizovanou třetí stranu, která takovou opravu provede.


