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1 Návod na použitie k BlindShell Classic 2

BlindShell Classic 2 je tlačidlový telefón pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Telefón sa
ovláda pomocou fyzickej klávesnice alebo hlasovými príkazmi. Spätnú väzbu poskytuje
vstavaný syntetický hlas, vibrácie a ďalšie akustické signály.
Dôležité upozornenie: Ak necháte batériu telefónu úplne vybiť, môže sa zdať, že sa
telefón vôbec nenabíja. V takom prípade nechajte telefón niekoľko hodín na nabíjačke.
Potom by sa telefón mal začať znova nabíjať. Ak necháte vybitú batériu v telefóne
dlhší čas, môže dôjsť k poškodeniu batérie. Na takýto prípad sa nevzťahuje záruka
na telefón. Ak batériu nepoužívate dlhšie ako týždeň, odporúčame vám ju vybrať zo
zariadenia.
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2 Začíname

2.1 Obsah balenia

• Telefón BlindShell Classic 2.
• Batéria - plochý obdĺžnikový predmet.
• Slúchadlá - na jednom konci slúchadiel je 3,5 mm jack (konektor), na druhom konci

sú dve slúchadlá.
• USB nabíjačka - štandardná USB nabíjačka, vstup 110V ~ 240V AC, 50/60Hz,

výstup 4,7V až 5,3V DC 0-2A.
• Kábel USB- kábel USB typu C, na druhom konci štandardný konektor USB typu

A.
• Nabíjacia kolíska - stojan na nabíjanie telefónu. Obsahuje aj lepiacu podložku, aby

ste mohli telefón pripevniť na miesto.
• NFC tag (3x) - nálepka na označovanie predmetov. Tieto štítky je možné čítať

pomocou aplikácie v telefóne.
• Šnúrka na krk – šnúrka na zavesenie na krk, ktorú je možné pripevniť k telefónu.

Súčasťou balenia je aj háčik, ktorý uľahčuje prevlečenie slučky cez otvor na slučku.

2.2 Popis telefónu

Predná strana telefónu

Predná strana telefónu sa skladá z nasledujúcich častí. Tie sú v nasledujúcom zozname
umiestnené tak, aby zodpovedali popisu telefónu smerom zhora nadol.

• slúchadlo - výčnelok v tvare vodorovnej čiarky, ktorý slúži ako reproduktor počas
hovoru.

• LCD displej - hladká oblasť telefónu, ktorá slúži na zobrazovanie informácií.
• Klávesnica - sústava tlačidiel, ktorá slúži na ovládanie telefónu a na písanie textu
• Mikrofón - umiestnený medzi tlačidlami klávesnice. Slúži na hlasovému ovládaniu.
• Reproduktor - zárez v tvare vodorovnej čiarky slúžiaci ako hlasový a zvukový výstup

Zadná časť telefónu

Zadná časť telefónu obsahuje nasledujúce funkčné časti. Všetky sa nachádzajú v hornej
časti zadnej strany telefónu.
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• Fotoaparát - označený hmatateľným okrajom. Umožňuje robenie snímok v apliká
ciách telefóne.

• SOS tlačidlo - okrúhle tlačidlo nachádzajúce sa pod fotoaparátom. Umožnuje vy
točenie vopred priradeného kontaktu v prípade krízovej situácie či núdze.

• LED svietidlo - guľatý zárez vedľa fotoaparátu. Asistuje fotoaparátu pri snímaní pri
nízkom osvetlení.

Hrany telefónu

Na hornej hrane sa nachádza:

• Konektor pre slúchadlá.
• Farebný senzor.

Na spodnej hrane sa zľava doprava nachádza:

• Otvor na pútko
• USB konektor typu C - slúži na nabíjanie telefónu a na pripojenie telefónu k počí

taču
• otvárací zárez - slúži na odklopenie krytu batérie

Na ľavej hrane sa nachádzajú tlačidlá hlasitosti, ktorá slúžia na ovládanie hlasového a
zvukového výstupu telefónu
Na pravej hrane sa nachádza postranné akčné tlačidlo, ktoré slúži na vyvolanie zoznamu
obľúbených aplikácií a k aktivácii hlasového ovládania.

2.3 Odobratie zadného krytu

Pre sňatie zadného krytu umiestnite necht do štrbiny, ktorá sa nachádza na pravej
strane spodnej hrany telefónu a ťahaním odklopte kryt zariadenia. Pri vrátení zadného
krytu sa uistite, že všetky hrany krytu priliehajú k telefónu.

2.4 Vloženie SIM karty, pamäťovej SD karty a batérie

Pre vloženie SIM karty, pamäťovej SD karty alebo batérie zložte najprv zadný kryt te
lefónu. Po odstránení krytu je zjavný prázdny obdĺžnikový priestor pre uloženie batérie.
Sloty pre karty sa nachádzajú v tomto priestore.

Vloženie SIM karty

Telefón má dva mikrosloty pre SIM karty, nachádzajúci sa v hornej časti priestoru pre
batériu. Vedľa nich na pravej strane sa nachádza slot pre SD pamäťovú kartu. Ak
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chcete kartu vložiť, obráťte ju tak, aby kontakty karty smerovali nadol a jej skosená
hrana bola v ľavom hornom rohu. Potom zasuňte kartu do slotu.

Vybratie SIM karty

Pre vybratie SIM karty zo slotu umiestnite konček prsta na okraj SIM karty, zatlačte
na ňu a vysuňte prst spoločne so SIM kartou zo slotu.

Vloženie pamäťovej SD karty

Slot pre pamäťovú SD kartu sa nachádza napravo v hornej časti priestoru pre batériu.
Pre vloženie umiestnite SD kartu tak, aby jej kontakty smerovali nadol a zasuňte ju
do slotu. Mierne zatlačte pre prekonanie odporu. Pevné uchytenie karty v slote potvrdí
cvaknutie.

Vybratie pamäťovej SD karty

Ak chcete pamäťovú SD kartu vybrať, tlačte kartu do slotu tak dlho, kým sa neozve
cvaknutie signalizujúce uvoľnenie karty. Potom vysuňte kartu zo slotu.

Vloženie batérie

Pre vloženie batérie je potreba vyhľadať výstupok na jej okraji. Tento výstupok by mal
smerovať k hornému rohu priestoru pre batériu v telefóne. Vsuňte batériu zhora nadol
do priestoru pre jej uloženie. Batéria by mala hladko vkĺznuť.

Vybratie batérie

Ak chcete vybrať batériu, použite drážku, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu
priestoru pre batériu. Batériu posúvajte smerom nahor.

2.5 Nabíjanie

Telefón je možné nabiť pomocou USB kábla alebo nabíjacej kolísky. Ak chcete použiť
nabíjaciu kolísku, pripojte USB kábel typu C do zástrčky na nabíjacej kolíske, ktorá
sa nachádza na spodnej strane jej zadnej časti. Umiestnite telefón do kolísky. USB
zástrčka telefónu by mala smerovať nadol. Zadná strana telefónu by mala spočívať na
nabíjacej kolíske.
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2.6 Zapnutie telefónu

Pre zapnutie telefónu dlho stlačte tlačidlo späť (tlačidlo označené lomeno nachádzajúce
sa napravo v druhom rade tlačidiel. Po chvíly telefón prehrá uvítaciu melódiu. Telefón
je pripravený potom, čo začne hovoriť. Registrácia k mobilnej sieti môže trvať približne
minútu potom, čo sa telefón zapne.
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3 Ovládanie telefónu

3.1 Hlasitosť

Tlačidlá hlasitosti sa nachádzajú na ľavej hrane telefónu. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
zvyšuje aktuálnu hlasitosť zvuku či hlasového výstupu. Tlačidlo zníženie hlasitosti ju
znižuje.

3.2 Navigácia

Navigačné tlačidlá sa nachádzajú v hornej časti klávesnice. Slúžia na pohyb v ponukách
telefónu a v zoznamoch položiek.

Pohyb v ponukách a v zoznamoch položiek

Ponuky a zoznamy položiek fungujú ako cyklické zoznamy. To znamená, že ak dôjde
k dosiahnutiu poslednej položky, ďalším pohybom sa dostanete opäť na začiatok zo
znamu. Naopak, pohybom späť z prvej položky sa vrátite na koniec zoznamu. Ak sa
dostanete na prvú alebo poslednú položku zoznamu, dôjde k signalizácii pípnutím.
Navigácia v ponuke alebo v zozname položiek prebieha nasledovne:

• Pre pohyb na nasledujúcu položku stlačte tlačidlo nadol.
• Pre pohyb na predchádzajúcu položku stlačte tlačidlo nahor.
• Pre vstup do položky v ponuke či pre potvrdenie položky stlačte tlačidlo potvrdenia.
• Pre zrušenie aktuálnej ponuky alebo položky zoznamu stlačte tlačidlo späť.

Funkcia vyhadávania

Dlhé zoznamy položiek môžu disponovať funkciou vyhľadávania, ktorá sa nachádza na
konci zoznamu. Táto funkcia môže byť rýchlo sprístupnená stlačením tlačidla nahor z
prvej položky zoznamu.

Tlačidlo dole

Tlačidlo dole je označené pozdĺžnou čiarkou a nachádza sa uprostred druhého radu
tlačidiel. Tlačidlo dole vykonáva nasledujúce akcie:

• Po stlačení posunie na nasledujúcu položku v ponuke
• Pri písaní správy či iného textu posunie po stlačení na nasledujúci znak.
• Ak sa nachádzate na hlavnej obrazovke, stlačte pre otvorenie hlavnej ponuky.

9 9

9 9



10

Tlačidlo hore

Tlačidlo hore je označené pozdĺžnu čiarkou a nachádza sa uprostred prvého radu tla
čidiel. Tlačidlo hore vykonáva nasledujúce akcie:

• Po stlačení posunie na predchádzajúcu položku v ponuke.
• Pri písaní správy či iného textu sa posuniete po stlačení na predchádzajúci znak.
• Ak sa nachádzate na hlavnej obrazovke, stlačte pre otvorenie hlavnej ponuky.

Tlačidlo potvrdenia

Tlačidlo potvrdenie je označené veľkou zelenou bodkou a nachádza sa naľavo v druhom
rade tlačidiel. Tlačidlo potvrdenia vykonáva nasledovné:

• Stlačte pre vstup do položky ponuky, zvolenie položky zoznamu, potvrdenie akcií
alebo prijímanie hovorov.

• Ak sa nachádzate na hlavnej obrazovke, stlačte pre otvorenie hlavnej ponuky.

Tlačidlo späť

Tlačidlo späť je označené červeným lomítkom a nachádza sa napravo v druhom riadku
klávesnice. Tlačidlo späť vykonáva nasledovné:

• Stlačte pre vrátenie sa späť v ponuke, zrušenie akcií, odmietnutie či zavesenie
hovorov.

• Pri písaní správy či iného textu stlačte na vymazanie predchádzajúceho znaku. Pre
vymazanie celého textu stlačte dlho.

• Ak sa nachádzate kdekoľvek inde dlhým stlačením pre návrat na hlavnú obrazovku.

3.3 Akčné tlačidlá

Akčné tlačidlá spúšťa rovnaké špecifické akcie na ktoromkoľvek mieste v telefóne.

avé akčné tlačidlo

Ľavé akčné tlačidlo je označené bodkou a nachádza sa naľavo v prvom riadku tlačidiel
klávesnice. Stlačte pre zobrazenie informácií o stave telefónu, napr. Čas a dátum,
úroveň batérie, informácie o pripojení k sieti alebo neprečítaná oznámenia.
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Pravé akčné tlačidlo

Pravé akčné tlačidlo je označené bodkou a nachádza sa napravo v prvom riadku tlači
diel klávesnice. Stlačte pre zopakovanie poslednej príhovory. Pre hláskovanie poslednej
príhovory stlačte dlho.

Postranné akčné tlačidlo

Postranné akčné tlačidlo má obdĺžnikový tvar a nachádza sa na pravej bočnej hrane
telefónu. Tlačidlo umožňuje:

• Stlačte pre zobrazenie zoznamu obľúbených aplikácií.
• Stlačte dlho pre aktiváciu hlasového ovládania.
• Pri písaní správy či iného textu stlačte dlho pre spustenie diktovanie hlasom.

3.4 Numerická klávesnica

Numerická klávesnica sa skladá zo štyroch radov vypuklých tlačidiel. Prvý rad obsahuje
tlačidlá jedna, dve a tri. Druhý rad obsahuje tlačidlá štyri, päť a šesť. Tretí rad obsahuje
tlačidlá sedem, osem a deväť. Posledný štvrtý rad obsahuje tlačidlá hviezdička, nula a
krížik (či číselný znak).

Tlačidlo hviezdička

Tlačidlo hviezdička sa nachádza naľavo v poslednom rade numerickej klávesnice. Tla
čidlo hviezdička dlho stlačte pre uzamknutie telefónu. Pre odomknutie telefónu stlačte
opäť dlho tlačidlo hviezdička. Tento prvok sa môže deaktivovať v nastavení.

Tlačidlo krížik

Tlačidlo krížik sa nachádza napravo v poslednom rade numerickej klávesnice. Stlačte
dlho pre vyvolanie ponuky možností zvukového profilu (tichý režim, vibrácie, hlasný
režim, režim lietadlo).

3.5 Zadávanie textu

Zadávanie textu pomocou numerickej klávesnice

Pri písaní správy či iného textu je možné pre zadávanie textu, čísiel a špeciálnych znakov
použiť tlačidlá numerickej klávesnice. Každé tlačidlo okrem tlačidla krížik obsahuje
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skupinu znakov. Prechádzať znaky je možné po stlačení príslušného tlačidla viackrát
po sebe. Napr. tlačidlo dve obsahujú znaky A, B, C a číslicu 2. Aby ste vybrali písmeno
B, stlačte tlačidlo dvakrát. Pre vybranie číslice 2 stlačte štyrikrát alebo tlačidlo stlačte
dlho.

• Tlačidlo 1 obsahuje špeciálne interpunkčné znaky.
• Tlačidlo krížik obsahuje zostávajúce špeciálne znaky.
• Tlačidlo nula obsahuje číslicu 0 a medzerník.
• Tlačidlo hviezdička prepína veľké a malé písmená a volí medzi numerickým a alfa

numerickým výstupom klávesnice.
• Dlhým stlačením tlačidla krížik sa otvorí menu s emotikonmi. Na použitie zvoleného

emotikonu stlačte tlačidlo potvrdenia.
• Pre pohyb po textu stlačte tlačidlo nadol alebo nahor. Pre zmenu pohybu po texte

po znakoch alebo po slovách stlačte ľavé akčné tlačidlo.

Tip: Zápis konkrétneho znaku je možné dokončiť stlačením tlačidla nadol. To umožňuje
okamžite napísať ďalší znak rovnakého tlačidla (bez čakania na zvuk kliknutia, ktorý
naznačuje, že znak bol zadaný).

Zadávanie textu pomocou diktovania hlasom

Pri písaní správy alebo iného textu možno vyvolať diktovanie hlasom po stlačení boč
ného akčného tlačidla. Po pípnutí začnite diktovať text. Po každom nadiktovaní úseku
telefón mierne zavibruje. V tejto chvíli možno diktovaní textu ručne dokončiť stlačením
tlačidla potvrdenie, tlačidla Späť alebo postranného akčného tlačidla. Pokiaľ nie je po
dobu niekoľkých sekúnd diktovaný žiadny text, diktovanie hlasom skončí automaticky.

Zadávanie času

Pri zadávaní času v aplikáciách ako Budík, Kalendár alebo pri nastavovaní času telefónu
použite na zadanie štyroch časových číslic tlačidlá numerickej klávesnice. Prvá dvojica
číslic predstavuje hodiny a druhá dvojica číslic predstavuje minúty.

3.6 Hlasové ovládanie

Telefón možno alternatívne ovládať hlasovými príkazmi. Ak chcete vyvolať hlasové
ovládanie, stlačte postranné akčné tlačidlo. Po pípnutí začnite diktovať príkaz. Hlasové
ovládanie disponuje nasledujúcimi funkciami:
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• Otvorenie ľubovoľnej aplikácie jednoduchým vyslovením jej názvu. Ak chcete na
príklad otvoriť aplikáciu správy, spustite hlasové ovládanie a povedzte "správy".

• Vytáčanie kontaktu zo zoznamu kontaktov. Ak chcete napríklad zavolať Michalovi,
spustite hlasové ovládanie a povedzte "volať Michalovi".

• Písanie správy kontaktu zo zoznamu kontaktov. Ak chcete napríklad napísať správu
Michalovi, spustite hlasové ovládanie a povedzte "poslať správu Michalovi". Potom
možno text zadávať pomocou numerickej klávesnice alebo diktovaním hlasom.

3.7 SOS tlačidlo

Dlhým stlačením tlačidla SOS zavoláte priradený núdzový kontakt. Je vyžadované
potvrdenie. Pokiaľ k tlačidlu SOS nie je priradený žiadny kontakt, dlhým stlačením
tlačidla sa otvorí ponuka pre priradenie núdzového kontaktu.

3.8 Prenos súborov z PC do BlindShell

z Windows zariadení

Telefón by mal byť rozpoznaný ako externé zariadenie. Potom možno súbory skopíro
vať z ľubovoľného prehliadača súborov z počítača do telefónu. Ak počítač zariadenie
nerozpozná, nainštalujte najnovšie aktualizácie a skontrolujte, či je k dispozícii MTP
ovládač.

Zo zariadenia značky Apple

Na kopírovanie súborov zo zariadenia Mac do telefónu je vyžadovaný softvér Android
File Transfer. Tento softvér je možné stiahnuť tu: https://www.android.com/filetransfer/.

Z Linux zariadenia

Telefón by mal počítač automaticky rozpoznať. Skopírujte súbory do telefónu pomocou
prehliadača súborov.
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4 BlindShell funkcie

4.1 Hlavná obrazovka

Hlavná obrazovka je východiskovým bodom pri používaní telefónu. Poskytuje informá
cie o aktuálnom čase a stručné informácie o prípadnom počte neprečítaných oznámení,
ako napr. Neprečítané správy, zmeškané hovory atď. Na hlavnej obrazovke je možné
vykonávať nasledujúce akcie:

• Ak chcete otvoriť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo potvrdenie, tlačidlo nahor alebo
tlačidlo nadol.

• Ak chcete vytočiť číslo, stlačte príslušné čísla na numerickej klávesnici a vytočte
stlačením tlačidla potvrdenia.

• Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, dlho stlačte príslušné číslo na numerickej klá
vesnici. Ak číslu nie je priradená žiadna rýchla voľba, dlhým stlačením sa otvorí
ponuka pre priradenie rýchlej voľby.

• Ak chcete otvoriť históriu hovorov, dlho stlačte tlačidlo potvrdenia.

Ak sa chcete na hlavnú obrazovku vrátiť z ľubovoľného miesta v telefóne, dlho stlačte
tlačidlo späť.

4.2 Volanie

Položka ponuky volanie umožňuje telefonovať na čísla alebo kontakty v zozname kon
taktov. Obsahuje tiež históriu hovorov, štatistiky a nastavenie blokovaných čísiel.

Prijímanie prichádzajúceho hovoru

• Pre prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo potvrdenie.
• Pre odmietnutie alebo zavesenie hovoru stlačte tlačidlo Späť.

Oznamovanie mena volajúceho

Ak chcete oznámiť meno volajúceho, stlačte pravé akčné tlačidlo. Automatické ozná
menia mena volajúceho je možné zapnúť v nastaveniach zvuku a hlasového výstupu
telefónu.
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Vytočenie kontaktu

Výberom položky vytočiť kontakt sa otvorí zoznam kontaktov. Prejdite zoznamom a
stlačením tlačidla potvrdenie vytočte vybraný kontakt. Pri prechádzaní zoznamu kon
taktov sa zadaním príslušného písmena na klávesnici presuniete na kontakty začínajúce
týmto písmenom.

Volanie čísla

Výberom položky Vytočiť číslo sa objaví obrazovka pre zadanie čísla. Zadajte telefónne
číslo a stlačením tlačidla potvrdenie zahájite hovor.

História volaní

Položka História volaní obsahuje zoznam všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich
hovorov a podrobnosti o nich. Stlačením tlačidla potvrdenia na vybranej položke volanie
otvorite ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

• Vytočiť kontakt / číslo.
• Napísať správu.
• informácie o dĺžke hovoru.
• uložiť číslo do kontaktov (ak už nie je uložené).
• pridať číslo k existujúcemu kontaktu (ak už nie je uložené).
• Blokovať číslo.
• Vymazať číslo z histórie hovorov.
• Vymazať celú históriu. Týmto odstránite všetky hovory z histórie hovorov.

Štatistiky volaní

Výberom položky Štatistiky volaní sa otvorí zoznam štatistík hovorov, ktoré prebehli za
posledný mesiac. Posledná položka umožňuje nastaviť deň začatia mesačného cyklu.
Toto nastaví počiatočný deň mesiaca, od ktorého sa štatistiky zaznamenávajú.

Blokované čísla

Po stlačení položky ponuky Blokované čísla sa otvorí zoznam kontaktov a telefónnych
čísel, ktoré nemôžu uskutočniť telefonický hovor s Vašim zariadením. Ak chcete pridať
nové blokované číslo alebo kontakt, vyberte položku Pridať blokované číslo. Ak chcete
číslo alebo kontakt odblokovať, stlačte tlačidlo potvrdenia na vybranom čísle alebo
kontaktu.
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Záznam telefónneho hovoru

Ak chcete zaznamenať telefónny hovor, stlačte počas aktívneho telefónneho hovoru
tlačidlo potvrdenia. Vyberte položku ponuky Spustiť nahrávanie hovoru. Pre zastavenie
nahrávania stlačte tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Zastaviť nahrávanie hovoru.
Zaznamenaný telefónny hovor sa uloží do zložky BlindShell / recordings a nájdete ho
v zozname Záznamy aplikácie Diktafón.

Zapnutie hlasitého odposluchu počas telefónneho hovoru

Ak chcete zapnúť hlasitý odposluch telefonátu stlačte počas aktívneho telefónneho
hovoru tlačidlo potvrdenia. Vyberte položku ponuky Zapnúť hlasitý odposluch. Pre
jeho vypnutie stlačte tlačidlo potvrdenie a vyberte možnosť Vypnúť hlasitý odposluch.
Automatický hlasitý odposluch je možné zapnúť v nastaveniach zvuku telefóne.

Stlmenie mikrofónu počas telefónneho hovoru

Ak chcete počas telefonátu stlmiť mikrofón, stlačte počas aktívneho telefónneho ho
voru tlačidlo potvrdenia. Vyberte položku ponuky Stlmiť mikrofón. Ak chcete mikrofón
zapnúť, stlačte tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť zapnúť mikrofón.

Prijímanie druhého prichádzajúceho hovoru

Druhý prichádzajúci hovor počas prebiehajúceho hovoru je signalizovaný opakovaným
pípaním. Stlačením pravého akčného tlačidla oznámite meno volajúceho druhého pri
chádzajúceho hovoru. Stlačením tlačidla potvrdenie prijmete druhý hovor a odložíte
aktuálny hovor. Pre ukončenie aktívneho hovoru stlačte tlačidlo späť.

4.3 Správy

Položka ponuky Správy umožňuje písať správy číslam alebo kontaktom zo zoznamu
kontaktov. Obsahuje tiež minulé konverzácie (prichádzajúce a odchádzajúce správy),
koncepty a nastavenia správ.
Poznámka: Pri písaní správy stlačením pravého akčného tlačidla prečítate celú správu
a počet zostávajúcich znakov do ďalšej správy.

Písanie SMS kontaktom

Stlačením položky ponuky Napísať SMS kontaktu sa otvorí zoznam kontaktov. Prej
dite zoznamom a stlačením tlačidla potvrdenie vyberte kontakt. Napíšte text správy a
odošlite ju stlačením tlačidla potvrdenia.
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Písanie SMS na číslo

Stlačením položky ponuky Napísať SMS na číslo otvorí formulárovú ponuku s nasle
dujúcimi položkami:

• Číslo - zadajte telefónne číslo príjemcu.
• Text - zadajte text správy.
• Poslať správu - výberom odošlite správu.

Písanie SMS viacerým príjemcom

Po stlačení položky ponuky Písanie SMS viacerým príjemcom sa otvorí formulárovú
ponuku s nasledujúcimi položkami:

• Príjemcovia - pridá príjemcu správy. Možno pridať viac príjemcov. Ak chcete od
strániť príjemcu zo zoznamu, prejdite na príjemcu v zozname a stlačte tlačidlo
potvrdenia.

• Text - zadajte text správy.
• Poslať správu - výberom odošlite správu.

Konverzácia

Potvrdením položky ponuky Konverzácie sa otvorí zoznam konverzácií s kontakty a
číslami. Vyberte konverzáciu pre zobrazenie prichádzajúcich a odchádzajúcich správ v
súvislosti s vybraným kontaktom alebo číslom. Stlačením tlačidla potvrdenia na vybrané
položke volanie otvorte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

• Odpovedať - otvorí textový vstup. Napíšte správu a stlačením tlačidla potvrdenie
ju odošlite ako odpoveď.

• Preposlať - umožňuje preposlanie správy. Vyberte kontakt, číslo alebo e-mailovú
adresu, na ktorú chcete správu preposlať.

• Volať - vytočí kontakt alebo telefónne číslo.
• Zmazať - zmaže správu.
• Zmazať konverzáciu - zmaže všetky prichádzajúce a odchádzajúce správy z tejto

konverzácie.
• Uložiť ako nový kontakt - uloží číslo do kontaktov (ak už nie je uložené).
• Pridať ku kontaktu - pridá číslo k existujúcemu kontaktu (ak už nie je uložené).
• Čísla v tejto správe - uvádza čísla obsiahnutá v texte správy. Stlačením tlačidla

potvrdenie vykonajte akciu so zvoleným číslom.

Koncepty

Stlačením položky ponuky Koncepty sa otvorí zoznam správ uložených ako koncepty.
Konceptom sa rozumie nedokončená správa, ktorá nebola odoslaná. Stlačením tlačidla
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potvrdenia na vybranom koncepte ho dokončíte, odošlete alebo znovu uložíte ako
koncept.

Nastavenia správ

Po stlačení položky ponuky Nastavenia správ sa otvorí ponuka pre nastavenie upozorne
nia na doručovanie správ alebo pre zapnutie a vypnutie odosielanie správ s diakritikou.

4.4 Kontakty

Položka ponuky Kontakty umožňuje prechádzať, pridávať nové alebo upravovať existu
júce kontakty. Obsahuje tiež nastavenie rýchlej voľby, zálohovanie a import kontaktov.

Zoznam kontaktov

Stlačením položky bud Zoznam kontaktov sa otvorí zoznam kontaktov uložených v
telefóne a na SIM karte. Pri prechádzaní zoznamu kontaktov sa zadaním príslušného
písmena na klávesnici presuniete na kontakty začínajúce týmto písmenom. Stlačením
tlačidla potvrdenia na vybranom kontakte otvortíte ponuku s nasledujúcimi možnos
ťami:

• Vytočiť - zavolá vybranému kontaktu.
• Poslať správu - otvorí textový vstup správy. Po zadaní textu odošlete správu kon

taktu stlačením tlačidla potvrdenia.
• Odoslať e-mail - otvorí nový e-mailový formulár, pole Príjemca je predvyplnené

e-mailovou adresou kontaktu (k dispozícii iba ak má kontakt vyplnenú e-mailovú
adresu).

• Upraviť kontakt - otvorí formulár pre úpravu podrobností kontaktu.
• Priradiť vyzváňanie - otvorí zoznam melódií vyzváňania. Prejdite zoznamom a stla

čením tlačidla potvrdenia priraďte kontaktu vyzváňací tón. Táto melódia sa bude
prehrávať počas prichádzajúceho hovoru od kontaktu.

• Odoslať kontakt ako vizitku - otvorí menu pre výber kontaktu alebo telefónneho
čísla, na ktoré bude aktuálna kontakt odoslaný ako vizitka.

• Zmazať kontakt - odstráni kontakt zo zoznamu kontaktov.

Kontakty SIM

Kontakty uložené na SIM kartách sa zobrazujú v zozname kontaktov. Ak je kontakt
odstránený zo zoznamu kontaktov, bude odstránený aj zo SIM karty. Keď je kontakt
na SIM karte upravený, bude uložený ako nový kontakt do telefónu a pôvodný bude
zo SIM karty odstránený.
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Pridať nový kontakt

Stlačením položky ponuky Pridať nový kontakt sa otvorí formulár pre pridanie nového
kontaktu. Možno uložiť nasledujúce kontaktné informácie: krstné meno, priezvisko,
číslo mobilného telefónu, telefónne číslo domov, pracovné telefónne číslo, iné telefónne
číslo, e-mailová adresa a poštová adresa. Vyberte položku ponuky Uložiť kontakt pre
uloženie kontaktu.

vytáčanie jedným tlačidlom

Vytáčanie jedným tlačidlom umožňuje nastaviť kontakt rýchlej voľby pre každé číslo na
klávesnici. Je možné zvoliť rýchlu voľbu až pre 10 vybraných kontaktov. Pre priradenie
kontaktu rýchlej voľby k číslu sa posúvajte v zozname čísel (0-9) a stlačte tlačidlo
potvrdenia na zvolenom čísle. Ak chcete odstrániť rýchlu voľbu čísla, vyberte priradené
číslo. Možno tiež priradiť núdzový kontakt pre tlačidlo SOS.
Ak chcete vytočiť priradený kontakt, dlho stlačte príslušné číslo, zatiaľ čo sa nachádzate
na hlavnej obrazovke.

Import kontaktov

Stlačením položky ponuky Importovať kontakty zo súboru sa importujú kontakty zo
súboru do zoznamu kontaktov v telefóne.

• Ak chcete importovať kontakty, skopírujte súbor .vcf do koreňového adresára pamä
ťovej SD karty, ak je k dispozícii, alebo do koreňového adresára interného úložiska
telefónu. Súbor musí byť pomenovaný Contacts.vcf.

• Ak sa súbor Contacts.vcf nachádza v oboch úložiskách, použije sa súbor umiestnený
na pamäťovej SD karte.

• Kontakty v súbore Contacts.vcf zhodné s kontaktmi už uloženými v zozname kon
taktov budú počas importu vynechané.

• Po dokončení importu kontaktov bude súbor Contacts.vcf premenovaný na Contacts-
imported.vcf.

Zálohovanie kontaktov

Po stlačení položky ponuky Zálohovať kontakty do súboru sa spustí zálohovanie kon
taktov do súboru Contacts.vcf.

• Ak je v telefóne pamäťová SD karta, vytvorí sa v koreňovom adresári pamäťovej
SD karty súbor Contacts.vcf.

• Ak v telefóne nie je žiadna pamäťová SD karta, vytvorí sa súbor Contacts.vcf v
koreňovom adresári interného úložiska telefónu.
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Nastavenie kontaktov

Po stlačení položky ponuky Nastavenia kontaktov sa otvorí ponuka s nasledujúcimi
možnosťami:

• Zoradiť kontakty - zmení radenie kontaktov, zoznam kontaktov možno radiť abe
cedne podľa krstného mena alebo priezviska.

• Zobraziť poradie - zmení poradie čítania položiek kontaktu. Krstné meno aj priez
visko môže byť oznamované ako prvé.

• Viditeľnosť kontaktov na SIM karte- umožňuje skryť alebo zobraziť kontakty ulo
žené na SIM kartách v zozname kontaktov.

• Zmazať všetky kontakty.

4.5 Aplikácie

Príslušenstvo

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje vykonávať základné aritmetické operácie - sčítanie, odčítanie,
násobenie a delenie.

• Pre potvrdenie operácie stlačte tlačidlo potvrdenia.

• Pre zvolenie matematickej operácie stlačte tlačidlo hviezdička.

• Pre zadanie desatinnej čiarky stlačte tlačidlo krížik.

Baterka

Aplikácia Baterka zapne LED svetlo fotoaparátu.

Poznámky

Aplikácia Poznámky umožňuje písanie poznámok.

Ak chcete upraviť, odoslať alebo odstrániť existujúcu poznámku, vyberte ju v zozname
poznámok.
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Stopky

Stopky sú nástroj na meranie uplynutého času. Keď sú stopky aktívne, je možné pou
žívať ďalšie funkcie telefónu.

• Ak chcete spustiť stopky, stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku a vyberte
možnosť Spustiť časomieru.

• Stopky zastavíte stlačením tlačidla potvrdenia, keď sú stopky spustené.

• Ak chcete stopky obnoviť, stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku a vyberte
možnosť Pokračovať v časomiere.

• Ak chcete stopky reštartovať od nuly, stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku
a vyberte možnosť Spustiť novú časomieru.

• Ak chcete vynulovať počítadlo a nastaviť čas na nulu, stlačením tlačidla potvrdenia
otvorte ponuku a Vynulovať časomieru.

Prevod jednotiek

Prevod jednotiek umožňuje prevod fyzikálnych jednotiek.

Ak chcete previesť jednotky, nastavte vstupnú a výstupnú jednotku, hodnotu a vyberte
Previesť.

Diktafón

Aplikácia Diktafón umožňuje vytváranie hlasových poznámok alebo nahrávanie zvuku.

• Ak chcete záznam uložiť, stlačte počas nahrávania tlačidlo potvrdenia.

• Pre pozastavenie nahrávania stlačte počas nahrávania tlačidlo Späť. Nahrávanie
obnovíte stlačením tlačidla potvrdenia. Ak chcete záznam uložiť, stlačte počas
pozastaveného nahrávania tlačidlo Späť.

• Pre prehranie, premenovanie, zdieľanie alebo odstránenie záznamu vyberte záznam
v zozname nahrávok.

Počasie

Aplikácia Počasie zobrazuje aktuálne počasie aktuálnej polohy a predpoveď na
nasledujúce tri dni.
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• Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti, stlačte tlačidlo potvrdenia.

• Ak chcete zobraziť informácie o počasí v inom meste, zvoľte položku ponuky:
Predpoveď v inom meste.

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.

Budík

Aplikácia Budík umožňuje vytvárať budíky v konkrétnych časoch a dňoch. Ak chcete
aktívny budík zrušiť, stlačte tlačidlo potvrdenia alebo tlačidlo Späť.

Nové budenie

Ak chcete vytvoriť nové budenie, vyberte položku ponuky Nové budenie, ktorá otvorí
formulár s nasledujúcimi možnosťami:

• Čas budenia - otvorí číselný vstup, ktorý ako čas prijíma 4 číslice. Prvá dvojica
číslic predstavuje hodiny a druhá dvojica číslic predstavuje minúty.

• Opakovanie budenia - otvorí zoznam dní v týždni. Vyberte dni, kedy sa má budík
spustiť. Ak nie je vybraný žiaden deň, budík sa spustí každý deň.

• Uložiť budenie - uloží budík a aktivuje ho.

Úprava budíka

Výberom existujúceho budíka zo zoznamu otvorte menu s nasledujúcimi možnosťami:

• Aktivovať / deaktivovať budenie- deaktivovaný budík sa uloží do telefónu, ale
nespustí sa, pretože už nie je aktívny.

• Zmeniť budenie - otvorí formulárové menu pre zmenu času a dní budíka.

• Zmazať budenie - zmaže budík.

Kalendár

Aplikácia Kalendár umožňuje vytváranie a sledovanie denného programu.

Pridávanie novej udalosti

Ak chcete pridať novú udalosť, vyberte v ponuke položku Pridať novú udalosť. Tým
sa otvorí formulárové menu s nasledujúcimi položkami:
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• Názov - názov udalosti (vyžadované).
• Miesto - miesto konania udalosti alebo viac informácií o udalosti.
• Dátum začiatku - prvý deň konania udalosti (vyžadované).
• Čas začiatku - čas začiatku udalosti. Ako východisková hodnota je nastavená ce

lodennú udalosť.
• Dátum konca - posledný deň udalosti.
• Čas konca - čas ukončenia udalosti.
• Opakovanie - vyberte, ak sa má udalosť opakovať pravidelne. Nastavte počet opa

kovaní, dátum ukončenia opakovania alebo neobmedzený počet opakovaní.
• Pripomienka - nastaví pripomenutie udalosti.
• Uložiť udalosť - uloží udalosť.

Prechádzanie udalostí

Ak chcete prehliadať udalosti, vyberte položku ponuky Agenda. Pre úpravu alebo
odstránenie udalosti stlačte potvrdenie.

Prezeranie kalendára

Ak chcete prehliadať kalendár podľa týždňov a dní, vyberte položku ponuky Prechádzať
kalendár. Vyberte rok, mesiac a týždeň, aby ste videli počet udalostí v danom týždni.
Stlačením tlačidla potvrdenia prechádzajte udalosti podľa dňa alebo celého týždňa.

Nájsť udalosť

Ak chcete vyhľadať udalosť, vyberte položku ponuky Nájsť a zadajte názov udalosti.

Meniny

Položka ponuky Meniny umožňuje prechádzanie mien v nasledujúcich siedmich dňoch,
hľadanie dátumov podľa mena alebo hľadanie mená podľa dátumu.

Štátne sviatky

Ak chcete v kalendári zobraziť štátne sviatky, vyberte položku ponuky Nastavenia
a nastavte viditeľnosť sviatkov na viditeľnú. Ak chcete použiť túto funkciu, je pre
stiahnutie zoznamu štátnych sviatkov nutné pripojenie k internetu.

Minútnik

Minútnik je aplikácia slúžiaca k základnému odpočítavaniu času, ktorá po uplynutí
stanovenej doby prehrá oznamujúci zvuk alebo melódiu. Keď je Minútnik aktívny,
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možno použiť ďalšie funkcie telefónu. Pre zrušenie alarmu stlačte tlačidlo potvrdenie
alebo tlačidlo Späť.

Nastavenie odpočítavania

• Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo potvrdenie.
• Výberom položky ponuky Nastaviť čas nastavíte hodiny, minúty a sekundy odpo

čítavania.
• Časovač aktivujete výberom položky ponuky Aktivovať.

Pozastavenie a zrušenie odpočítavanie

• Pri aktívnom časovači stlačte tlačidlo potvrdenia.

• Vyberte možnosť Pozastaviť, ak chcete pozastaviť časovač v jeho aktuálnom čase,
alebo vyberte položku Zrušiť, aby ste zastavili časovač a resetovali ho na pôvodnú
čas.

• Ak chcete obnoviť pozastavený časovač, stlačte tlačidlo potvrdenia a vyberte po
ložku ponuky Pokračovať.

Komunikácia

E-mail

Aplikácia E-mail je e-mailový klient, ktorý umožňuje správu jedného existujúceho e-
mailového účtu.

Prihlásenie k e-mailovému kontu

Ak sa chcete prihlásiť k e-mailovému účtu, zadajte e-mailovú adresu, adresu servera
SMTP, adresu servera IMAP, heslo a vyberte Uložiť. Informácie o adresách servera
SMTP a IMAP nájdete na webových stránkach poskytovateľa e-mailu.
Dôležité upozornenie: V niektorých prípadoch musíte aplikáciám tretích strán výslovne
povoliť vzdialený prístup k vášmu e-mailu, alebo musíte pre svoj e-mailový účet povoliť
prístup IMAP.

Odhlásenie z e-mailového konta

Ak sa chcete odhlásiť z e-mailového účtu alebo zmeniť prihlasovacie údaje, prejdite do
Nastavenie e-mailu a vyberte Upraviť účet.

24 24

24 24



25

Telegram

Telegram je chatovacia aplikácia ktorá umožňuje komunikáciu s ostatnými užívateľmi
Telegramu.
Poznámka: Táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Registrácia

Pre používanie Telegramu je potreba zaregistrovať telefónne číslo. Najprv zadajte svoje
telefónne číslo. Ak už číslo bolo zaregistrované, príde do SMS správy overovací kód a
bude pokračovať prihlásenie.
Ak číslo doteraz nebolo zaregistrované, zadajte meno a priezvisko, ktoré bude viditeľné
pre ostatných užívateľov na Telegrame. Potom dokončite proces prihlásenia.

Správy

• Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov.
• Ak chcete poslať správu alebo vykonať iné akcie, stlačte v konverzácii tlačidlo

potvrdenia.
• Ak chcete začať skupinovú konverzáciu, vyberte Vytvoriť novú skupinu v položke

ponuky Skupiny.

Nastavenie

• Zostať pripojený na pozadí - pokiaľ je táto funkcia zapnutá, upozornenie na novú
správu je aktívna, aj keď nie je spustená aplikácia Telegram.

• Viditeľnosť poslednej aktivity ostatných členov - pokiaľ je táto funkcia zapnutá,
konverzácia obsahuje informácie o tom, kedy bol kontakt naposledy aktívny v Te
legrame (napríklad pred 2 hodinami).

• Odhlásiť sa - odhlási sa z Telegramu.

Média

Fotoaparát

Fotoaparát umožňuje robiť snímky pomocou integrovaného fotoaparátu telefónu.

• Opakované cvakanie označuje, že je fotoaparát otvorený a pripravený urobiť snímku.

• Ak chcete spraviť snímku, nasmerujte fotoaparát na objekt alebo scénu a stlačte
tlačidlo potvrdenia.
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• Vytvorenie snímky indikuje typický zvuk uzávierky fotoaparátu. Potom vyberte
uložiť alebo zobraziť obrázok.

• pri ukladaní obrázku sa zobrazí výzva na zaznamenanie krátkeho popisu. Tento
popis slúži k lepšej identifikácii snímky v galérii.

FM Rádio

Aplikácia FM Rádio umožňuje prehrávanie rádiových staníc. Ak chcete používať
FM rádio, musíte mať pripojené slúchadlá, ktoré slúžia ako anténa.

• Ak chcete prehrať rozhlasovú stanicu, vyberte položku ponuky Spustiť rádio.

• Pre automatické naladenie ďaľšej / predchádzajúcej rozhlasovej stanice stlačte tla
čidlo Dolu / Hore.

• Ak chcete pridať rozhlasovú stanicu do obľúbených, stlačte počas prehrávania tla
čidlo potvrdenia a vyberte možnosť Uložiť do obľúbených. Rovnakým spôsobom ju
z obľúbených odstránite.

• Ak chcete prehrať zvuk z reproduktora, stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrde
nia a vyberte Prehrávať z reproduktora. Rovnakým postupom prepnete späť.

• Ak chcete frekvenciu presne naladiť, stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia
a vyberte Manuálne ladenie. Tlačidlo dolu a hore teraz posunie frekvenciu o 0,1
MHz. Rovnakým spôsobom prepnite späť na automatické ladenie.

• Ak chcete zadať konkrétnu frekvenciu, stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenie
a vyberte možnosť Zadať frekvenciu.

Obrázky

Aplikácia Obrázky umožňuje prechádzanie obrázkov nasnímaných aplikáciou Fotoapa
rát alebo uložených v telefóne.

• Ak chcete prechádzať obrázky nasnímané fotoaparátom, vyberte položku ponuky
Obrázky z fotoaparátu.

• Ak chcete prechádzať kopírované alebo stiahnuté obrázky v telefóne, vyberte po
ložku ponuky Všetky obrázky.

• Pri prechádzaní obrázkov sa prehráva hlasový popis.
• Ak chcete obrázok priblížiť, stlačte pri prehliadaní obrázkov tlačidlo potvrdenia a

vyberte Priblížiť. Rovnakým spôsobom vykonáte oddialenie. Priblíženie je možné
vykonať stlačením tlačidla krížik, oddialenie pomocou tlačidla hviezdička.

• Ak chcete zobraziť informácie o snímke, zmeniť zaznamenaný opis alebo odstrániť
snímku, stlačte pri prehliadaní obrázkov tlačidlo potvrdenia a vyberte príslušnú
položku ponuky.
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Zdieanie obrázka

Ak chcete zdieľať obrázok, stlačte pri prehliadaní obrázkov tlačidlo potvrdenia a vyberte
možnosť ponuky Zdieľať obrázok. Tým sa otvorí ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

• Zdieľať obrázok e-mailom - otvorí nový e-mail s obrázkom pridaným ako príloha.
• Zdieľať obrázok prostredníctvom textovej správy - Obrázok bude zašifrovaný a

nahraný na servery BlindShell. Príjemca obdrží textovú správu s odkazom na tento
obrázok. Táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Poplatky a ochrana osobných údajov:

• Na uskutočnenie tejto funkcie nepoužívame MMS. Váš mobilný operátor vám bude
účtovať štandardný poplatok za SMS (a za prenos dát, ak používate mobilné dáta).

• Všetky obrázky odoslané prostredníctvom tejto funkcie sú koncové šifrované pomo
cou zabezpečovacej šifry (AES). Dešifrovací kľúč je obsiahnutý v textovej správe a
je odoslaný len príjemcovi podľa vášho výberu a nikto iný k nemu nebude mať prí
stup. Hoci sú šifrované obrazové dáta uložené na našich serveroch, nikto (vrátane
spoločnosti BlindShell) nemôže zobraziť obsah zdieľaných obrázkov bez príslušného
kľúča.

• Šifrované obrazové dáta ukladáme po dobu najmenej 14 dní po nahraní.

Internetové rádio

Internetové rádio umožňuje počúvanie internetových rozhlasových staníc z celého
sveta.

• Pre prehratie rozhlasovej stanice vyberte stanicu v zozname.

• Ak chcete pridať rozhlasovú stanicu do obľúbených, stlačte počas prehrávania tla
čidlo potvrdenia a vyberte možnosť Uložiť do obľúbených. Rovnakým spôsobom ju
z obľúbených odstránite.

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Prehrávač hudby

Hudobný prehrávač umožňuje prehrávanie zvukových súborov uložených v internej
pamäti telefónu alebo na pamäťovej SD karte. Pre zobrazenie v prehrávači hudby
umiestnite zvukové súbory do priečinka Hudba (Music) v telefóne alebo na pamäťovú
kartu.
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• Pre prehratie zvukového súboru vyberte súbor v zozname skladieb.

• Pre prehratie ďalšieho / predchádzajúceho zvukového súboru stlačte tlačidlo nadol
/ nahor.

• Pre pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo Späť.

• Pre návrat na zoznam skladieb stlačte počas pozastavenia tlačidlo Späť.

• Pre pretočenie skladby dopredu podržte pri prehrávaní tlačidlo Dolu.

• Pre pretočenie skladby dozadu podržte pri prehrávaní tlačidlo Hore.

• Pre pridanie zvukového súboru k obľúbeným stlačte počas prehrávania tlačidlo
potvrdenia a vyberte možnosť Uložiť do obľúbených. Rovnakým spôsobom ho z
obľúbených odstránite.

• Pre odstránenie zvukového súboru stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenie a
vyberte možnosť Odstrániť skladbu.

YouTube

Aplikácia YouTube umožňuje prehrávanie voľne dostupného audiovizuálneho ob
sahu zverejneného na webe YouTube.

Dôležité upozornenie:

• Všetky videá na YouTube sú dielom nezávislých autorov. BlindShell nie je žiadnym
spôsobom spojený s platformou YouTube alebo tvorcami obsahu a nemôže niesť
zodpovednosť za nič zverejneného na YouTube.

• Na YouTube pristupujeme inkognito. BlindShell nevyžaduje ani nepodporuje pri
hlásenie užívateľa. Obsah YouTube Premium alebo vekovo obmedzený obsah nie
je k dispozícii.

• Zoznamy vašich obľúbených videí, históriu alebo kanály uložené vo vašom BlindS
hell nie sú synchronizované s inými zariadeniami alebo vaším účtom YouTube.

• Niektoré videá alebo živé prenosy môžu používať nekompatibilné videoformáty,
ktoré nemožno v telefóne prehrať.

Prehrávanie videa

• Ak chcete vyhľadať video alebo kanál, vyberte položku menu Hľadať.
• Ak chcete prechádzať nedávno prezeranie videa, vyberte položku menu História.
• Ak chcete prechádzať obľúbené videá, vyberte položku menu Obľúbené.
• Ak chcete prehľadávať najnovšie videá podľa rôznych kategórií, vyberte položku

menu Kategórie.
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• Ak chcete otvoriť možnosti videí, vyberte video zo zoznamu.
• Ak chcete prehrať video, vyberte možnosť Prehrať od začiatku alebo Pokračovať v

prehrávaní v možnostiach videa.

Nastavenie

Režim videa - nastavuje orientáciu videa na obrazovke. Východiskovým režimom orien
tácia je režim na výšku, video je vycentrované na obrazovke. Režim na šírku otočí
obraz videa o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek a zobrazí ho na celej obrazovke.
Možnosť Iba zvuk zakazuje sťahovanie obrazových dát videa, aby sa znížilo množstvo
stiahnutých dát.

Knihy

Knižnica

Aplikácia Knižnica obsahuje zoznam služieb online knižníc, ktoré umožňujú sťahovanie
kníh čitateľných v čítačke kníh. Niektoré knižnice môžu vyžadovať prihlásenie pomocou
existujúceho konta.

• Ak chcete prechádzať dostupné knihy, vyberte knižničnú službu zo zoznamu.

• Pre vyhľadanie knihy vyberte položku ponuky Hľadať knihu. Vyhľadávanie možno
vykonávať podľa názvu, autora alebo kľúčového slova.

• Ak chcete knihu stiahnuť, vyberte knihu a vyberte položku ponuky Stiahnuť knihu.
Ak chcete zrušiť preberanie knihy, stlačte tlačidlo Späť. Kniha je po stiahnutí k
dispozícii v čítačke kníh.

Čítačka kníh

Aplikácia čítačka kníh umožňuje počúvanie a čítanie audiokníh a kníh vo formáte
EPUB a txt. Pre zaradenie knihy do zoznamu čítačky kníh si knihu stiahnite v
aplikácii Knižnica alebo skopírujte príslušné súbory do adresára Blindshell / Books
v internom úložisku telefónu alebo na SD karte. Každá zložka či súbor v tomto
adresári je aplikáciou Čítačka rozpoznaná ako jedna kniha.

• Pre čítanie knihy danú knihu vyberte v zozname kníh a vyberte Čítať od začiatku
alebo Pokračovať v čítaní, ak je už kniha rozčítaná.

• Pre pozastavenie čítania stlačte tlačidlo späť.

• Pre opätovné pokračovanie v čítaní stlačte pri režime pauza tlačidlo potvrdenia.
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• Pri počúvaní audioknihy stlačte pre posunutie na nasledujúcu / predchádzajúcu
kapitolu či časť knihy tlačidlo Dolu / Hore.

• Pri čítaní knihy v textovom formáte stlačte pre pohyb na nasledujúcu / predchá
dzajúcu kapitolu tlačidlo Dolu / Hore.

Ponuka prehrávania

Na otvorenie menu prehrávania stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia. Ponuka
prehrávania disponuje nasledujúcimi možnosťami:

• Skočiť na percento knihy (v percentách) - Vyberte a potvrďte percentuálnu hod
notu, na ktorú sa má čítačka v knihe posunúť (hodnoty 0-99).

• Prehrať nasledujúcu kapitolu - prehrá nasledujúcu kapitolu alebo časť knihy / ak
existuje.

• Prehrať predchádzajúcu kapitolu - prehrá predchádzajúcu kapitolu alebo časť knihy
/ ak existuje.

• Pridať záložku - - vytvorí záložku na existujúcej pozícii v knihe. Zvoľte názov
záložky alebo nechajte pole prázdne a vyberte ako názov záložky údaj o aktuálnom
čase prehrávania.

• Posun v knihe (iba u audiokníh) - nastaví posúvanie v úsekoch audioknihy po
desaťsekundových intervaloch tam aj späť pomocou tlačidiel hore a dolu. Ak tieto
tlačidlá nie sú počas desiatich sekúnd stlačené, vracia sa ich pôvodná funkcia.

• Rýchlosť reči (len pri textových knihách) - mení rýchlosť predčítania.

• Jazyk predčítania (iba u textových kníh) - mení v čítačke jazyk predčítania.

Hry

Hod kockou

Hod kockou nie je hra ako taká, ale ide o pomôcku, ktorá môže byť užitočná pri hraní
hier ako napr. Človeče nehnevaj sa! Virtuálna kocka sa nestratí a výsledok hodu budete
poznať ihneď.

• Hodiť kockou - telefón náhodne vyberie číslo od 1 do 6 (alebo vami preferovaný
počet strán). stlačením tlačidla potvrdenia uskutočníte nový hod.

• Počet strán - môžete zmeniť počet strán, ktoré má virtuálne kocka: Počnúc dvoma
(mince), cez šesť (normálna hracia kocka až po 99 strán.
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Šibenica

Šibenica je jednoduchá slovná hra. Cieľom hry je postupne po písmenách uhádnuť
skryté slovo. K dispozícii je len obmedzený počet pokusov. Ak chcete zmeniť počet
pokusov, vyberte v menu položku Obtiažnosť.

Ako hrať

Slovo, ktoré sa má uhádnuť, je reprezentované sekvenciou písmen. Na začiatku sú
všetky písmená skryté a nahradené pípnutím. Na obrazovke sú písmená nahradená
pomlčkami. Týmto spôsobom je možné určiť počet písmen obsiahnutých v slove. Po
mocou klávesnice zadajte písmeno, ktoré hádate. Hra vás informuje o tom, či bol váš
tip úspešný alebo nie. Hádanie je úspešné, ak slovo obsahuje vami zvolené písmeno.
(Poradie nie je dôležité). Po každom uhádnutí písmena sa sekvencia aktualizuje a vy
budete môcť nájsť správne uhádnuté písmená a ich polohu v slove. Ak potrebujete
sekvenciu opakovať, stlačte pravé akčné tlačidlo.
Aby ste hru vyhrali, musíte správne uhádnuť slovo pomocou obmedzeného počtu po
kusov.

Faraón

Faraón je jednoduchá kartová hra, ktorú môžete hrať proti telefónu.

Ako hrať

Hrá sa s balíčkom 32 kariet, buď nemeckých (hodnoty sedem až desať, dolník, horník,
kráľ a eso) alebo francúzskych (iba hodnoty sedem až desať, chlapec, dáma, kráľ a
eso). Ak chcete zmeniť variant kariet alebo obtiažnosť súpera, vyberte položku menu
Nastavenia.
Každý hráč na začiatku dostane štyri karty. Cieľom hry je zbaviť sa všetkých kariet.

1. Prvá karta môže byť ľubovoľná.
2. Hráči sa striedajú
3. Je povolené hrať iba kartu ktorá má rovnakú farbu a alebo hodnotu, ako tá pred

chádzajúca
4. Ak hráč nemá rovnakú farbu ani hodnotu, musí lízať kartu z balíčka. Výnimka:

Ak má hráč horníka (dámu), tak ho môže zahrať kedykoľvek a zmeniť farbu na
ľubovoľnú

5. Ak hráč zahrá eso, protivník musí tiež zahrať eso a alebo sa vzdať ťahu ( "stojí").
6. Ak hráč zahrá sedmu, musí protivník tiež zahrať sedmu, inak musí liznuť dve karty.

Tento trest sa násobí po každom zahraní ďalšej sedmy.
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Ovládanie

Predvolený pohľad znázorňuje hrací stôl. Tu sa dozvieme poslednú kartu, počet vlast
ných kariet aj počet kariet protivníka. Túto informáciu možno zopakovať stlačením
pravého akčného tlačidla. Tlačidlo potvrdenia otvorí ponuku kariet, ktoré má hráč v
ruke a môže ich zahrať. V závislosti na stave hry môže byť možné vykonať aj iné akcie:
liznúť kartu, Vzdať sa ťahu alebo Lízať viac kariet.

Pexeso

Jedná sa o zvukovú verziu klasickej pamäťovej hry Pexeso. Na začiatku novej hry je
možné si zvoliť zvukovú tému Pexesa.

Ako hrať

Hrá sa s dvanástimi kartičkami, pričom je každej z nich priradená jedna z klávesov jedna
až deväť, hviezdička, nula alebo krížik. Vašim cieľom je nájsť zhodné páry kartičiek s
rovnakým zvukom. Hru zahájite otočením niektorej z kartičiek stlačením príslušného
tlačidla. Vypočujte si zvuk a pokúste sa ho zapamätať. Potom otočte ďalšiu kartičku,
ktorá by mohla vydávať rovnaký zvuk. Počujete zvuk druhej kartičky. Ak sa zvuky
zhodujú, dvojice kartičiek bude odstránená, ak nie, kartičky zostanú na svojom mieste.
Pokračujte, kým nebudú všetky kartičky preč. Cieľom je zapamätať si zvuky a vyhrať
hru na čo najmenej pokusov.

Pomôcky

BlindShell Pípač

Pípač BlindShell pomáha nájsť osobné predmety, ako sú kľúče, tašky, peňaženky, ob
lečenie atď. Jednoducho pripevnite pípač na predmet a pomocou telefónu BlindShell
v prípade potreby zazvoníte.
Táto funkcia vyžaduje zariadenie zvané pípač. Pípač je možné zakúpiť samostatne
u vášho distribútora BlindShell. Ak chcete zapnúť Pípač prvýkrát (alebo po vložení
batérie), dlho stlačte tlačidlo na Pípači. Po zapnutí Pípač niekoľkokrát pípne. Ak chcete
nastaviť Pípač, v telefóne BlindShell otvorte aplikáciu Pípače. Túto aplikáciu použite
na nájdenie Pípača alebo úpravu jeho vlastností.

Pridajte (spárujte) Pípač

Ak chcete spárovať Pípač s telefónom, vyberte položku ponuky Pridať Pípač. Potom
opakovane stláčajte tlačidlo na Pípači. Keď sa pípač pripojí k telefónu, budete vyzvaní
na zadanie vlastného názvu pípača.
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Nájsť (zazvonte) pípač

Ak chcete z telefónu zazvoniť, zvoľte položku ponuky Nájsť pípač a vyberte pípač zo
zoznamu. Keď sa telefón pripojí k pípaču, začne zvoniť. Zvonenie zastavíte stlačením
tlačidla potvrdenia.

Upraviť Pípač

Ak chcete vymazať (zrušiť párovanie) pípača alebo upraviť jeho názov, vyberte položku
ponuky Zoznam pípačov a vyberte pípač zo zoznamu.

Senzor osvetlenia

Aplikácia Senzor osvetlenia poskytuje informácie o intenzite osvetlenia v okolí telefónu.
Stlačením tlačidla potvrdenia vám bude oznámený stav osvetlenia v okolí telefónu.

Poloha

Aplikácia Poloha zbiera dáta z GPS, WiFi sietí a mobilných sietí a odhaduje najbližšiu
fyzickú adresu v aktuálnom okolí. Celý proces odhadu polohy môže trvať až 30 sekúnd.
Ak chcete odoslať odhadovanú polohu pomocou SMS správy, prejdite zoznam získa
ných informácií a vyberte položku Odoslať správu s polohou.
Dôležité upozornenie: Presnosť odhadu polohy sa môže líšiť. Nemali by ste sa na
výsledok absolútne spoliehať, ale berte do úvahy možnú nepresnosť.
Dôležité upozornenie: Táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Lupa

Aplikácia Lupa umožňuje zväčšovanie predmetov.

• Ak chcete predmet priblížiť, namierte na predmet fotoaparát telefónu. Pre priblí
ženie stlačte tlačidlo nadol. Pre oddialenie stlačte tlačidlo nahor.

• Stlačením tlačidla potvrdenie otvoríte menu s nasledujúcimi možnosťami: Zapnúť /
vypnúť pozastavenie obrazovky, Zapnúť / vypnúť inverznú farbu, Zapnúť / vypnúť
baterku.

NFC označovanie objektov

Aplikácia pre označovanie objektov pomocou NFC pomáha identifikovať objekty,
ktoré je inak ťažké rozoznať dotykom - ako sú sáčky alebo krabičky s korením, koz
metické produkty a domáce čistiace prostriedky, fľaše, plechovky atď. Jednoducho
umiestnite NFC štítok na predmet a skenujte ho telefónom.
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Táto funkcia vyžaduje NFC štítky, ktoré sú súčasťou balenia telefónu. Štítky je možné
zakúpiť aj samostatne u vášho distribútora BlindShell.

Označenie objektu

• Ak chcete označiť objekt, prilepte na požadovaný objekt NFC štítok.
• Vyberte položku ponuky Pridať štítok a priblížte štítok k zadnej strane telefónu.

Potom zadajte alebo zaznamenajte opis objektu.

Čítanie štítku objektu

Ak chcete prečítať štítok, vyberte položku ponuky Prečítať štítky a dotknite sa štítkom
zadnej strany telefónu.
Tip: Pre čítanie NFC štítkov nie je nutné otvárať aplikáciu. Jednoducho pri používaní
telefónu kedykoľvek telefón priložte ku štítku.

Upraviť štítok objektu

Ak chcete upraviť alebo odstrániť štítok objektu, vyberte štítok v zozname štítkov.

Internet

Internetový prehliadač

Internetový prehliadač umožňuje prehliadanie webových stránok.

Ponuka internetového prehliadača

• Ak chcete začať prechádzať internet, vyberte buď položku Vložiť URL, alebo po
ložku ponuky Hľadať.

• Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť do ponuky stlačte tlačidlo Späť.
• Ak sa chcete vrátiť na už otvorenú webovú stránku, vyberte položku ponuky Pre

chádzať stránku.
• Ak chcete stránku znova načítať alebo ju prechádzať späť alebo vpred, vyberte

položku ponuky Navigácia.

Prechádzanie

• Pre prechádzanie prvkov stránky stlačte tlačidlo nadol alebo nahor.
• Pre kliknutie na zaostrený prvok stlačte tlačidlo potvrdenie.
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Pre zefektívnenie prehliadania môžete použiť tlačidlá numerickej klávesnice. Tie majú
nasledujúce funkcie:

• 1 - Prepnúť na navigáciu po východiskových prvkoch
• 2 - Prepnúť na navigáciu podľa hlavičky.
• 3 - Prepnúť na navigáciu po ovládacích prvkoch
• 4 - Prepnúť na navigáciu po odkazoch.
• 5 - Prepnúť na navigáciu po slovách.
• 6 - Prepnúť na navigáciu podľa orientačných bodoch ARIA.
• 7 - Prejsť na začiatok stránky.
• 8 - Zapnutie / vypnutie automatického pohybu po prvkoch.
• 9 - Prejsť na koniec stránky.
• * - Vrátiť sa späť v prehliadaní.
• 0 - Povedať názov aktuálnej stránky a režim navigácie.
• # - Otvoriť nápovedu.

Nájsť na stránke

• Ak chcete nájsť text na aktuálnej stránke, vyberte v ponuke položku Nájsť na
stránke.

• Pre prechádzanie výsledkov vyhľadávania na stránky stlačte nadol alebo nahor.
• Pre zrušenie hľadanie a prehliadanie východiskovými prvkami stlačte tlačidlo číslo

1.

Nastavenie

• Nastavenie oznamovacieho zvuku - nastaví, ktoré udalosti budú oznámené ozna
movacím zvukom pri prechádzaní webovej stránky.

• Vyhľadávač - nastavuje vyhľadávač používaný pri vyhľadávaní na internete.
• Umožniť prekrývanie zobrazovaného textu - zobrazí veľký text aktívneho prvku cez

existujúce stránku pomocou priehľadného prekrývanie.
• Režim súkromie - pokiaľ je táto možnosť vybratá, nebudú navštívené stránky ulo

žené do histórie.
• Použiť aplikáciu Youtube na sledovanie videí - pokiaľ je táto možnosť vybraná,

videá na YouTube sa budú otvárať v BlindShell aplikácii.
• Vyčistiť súbory prehliadača - odstráni vyrovnávaciu pamäť a dočasné súbory pre

hliadača.

Katalóg aplikácií BlindShell

Katalóg aplikácií BlindShell umožňuje sťahovať a inštalovať nové aplikácie do telefónu,
spravovať nainštalované aplikácie a kontrolovať aktualizácie. Aplikácie sú reprezento
vané ako balíky. Balík môže obsahovať súbor viacerých súvisiacich aplikácií alebo môže
obsahovať len jednu aplikáciu.
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Prezrite si katalóg

• Ak chcete prehľadávať online katalóg balíkov, vyberte položku ponuky Prehľadávať
katalóg.

• Ak chcete prehľadávať katalóg, vyberte jeden z nasledujúcich filtrov: odporúčané
balíky, vyhľadávanie balíkov podľa názvu, prehľadávanie balíkov nedávno pridaných
do katalógu alebo prehľadávanie všetkých balíkov v katalógu bez filtrov.

• Ak chcete prehľadávať balíky bez ohľadu na kategóriu, vyberte položku ponuky
Všetky kategórie alebo vyberte konkrétnu kategóriu, ktorú chcete prehľadávať.

• Ak chcete prevziať a nainštalovať požadovaný balík, vyberte ho a potom vyberte
položku ponuky Inštalovať balík.

• Ak chcete získať ďalšie informácie o balíku, vyberte balík a potom vyberte položku
ponuky Informácie o balíku. Obsahuje opis balíka, informácie o verzii, názov kate
górie, do ktorej balík patrí, a zoznam zahrnutých aplikácií, ak je v balíku viacero
aplikácií.

• Po prevzatí a nainštalovaní balíka nájdete jeho aplikácie v príslušnej kategórii v
časti Aplikácie telefónu.

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet.

Správa nainštalovaných balíkov

• Ak chcete prehľadávať a spravovať balíky nainštalované v telefóne, vyberte položku
ponuky Nainštalované balíky.

• Výberom balíka spustíte aplikáciu, získate informácie o balíku, odinštalujete balík
alebo získate prístup k rozšíreným možnostiam balíka.

• Rozšírené možnosti balíka umožňujú odstrániť dočasné údaje balíka alebo odstrániť
údaje používateľskej aplikácie.

Poznámka: Predinštalované aplikácie nemožno odinštalovať, ale môžete ich deakti
vovať v rozšírených možnostiach balíka. Keď je balík deaktivovaný, nezobrazí sa v
aplikáciách telefónu.

Aktualizácia balíkov

• Ak chcete skontrolovať aktualizácie balíkov alebo zobraziť zoznam nedávno aktu
alizovaných balíkov, vyberte položku ponuky Aktualizovať.

• V predvolenom nastavení sa balíky aktualizujú automaticky. Túto možnosť môžete
zmeniť v nastaveniach katalógu.
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Nastavenia katalógu

Položka ponuky Nastavenia katalógu umožňuje zmeniť správanie automatických ak
tualizácií a oznámení týkajúcich sa katalógu aplikácií.

4.6 Nastavenie

Zvuky

Profily

Položka ponuky Profily umožňuje nastaviť zvukový profil používaný pre prichádzajúce
hovory, správy a ďalšie oznámenia. Pre rýchly prístup k týmto nastaveniam dlho stlačte
tlačidlo krížik.
K dispozícii sú nasledujúce profily:

• Normálny - spustené sú zvuky a vibrácie.
• Vibrácie - spustené sú iba vibrácie.
• Tichý režim - nie je spustený žiadny zvuk ani vibrácie.
• Režim lietadlo - pozastaví technológia prenosu vysokofrekvenčného signálu telefónu

(Bluetooth, telefonovanie a Wi-Fi).

Hlasitosť

Položka ponuky Hlasitosť umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti pre prichádzajúce hovory,
oznámenia, budíky a zvukovú spätnú väzbu telefónu.

Melódia

Položka ponuky Melódie umožňuje nastaviť melódiu pre prichádzajúce hovory, ozná
menia a budíky. Ak chcete nastaviť vlastnú melódiu, skopírujte súbor melódie do inter
ného úložiska telefónu. Pre zvonenie použite zložku Vyzváňanie, pre oznámenia použite
zložku Oznámenie a pre budíky použite zložku Budíky.

hlasový výstup

Položka ponuky Hlasový výstup umožňuje nastaviť vlastnosti hlasového výstupu tele
fónu. Možno zmeniť alebo nastaviť nasledujúce vlastnosti:
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• rýchlosť reči.
• hlasový variant.
• Oznámiť dátum a čas - ak je toto nastavené, je dátum a čas oznámený pri každom

odomknutí telefónu.
• Oznámenie volajúceho počas prichádzajúceho hovoru - ak je toto nastavené, meno

volajúceho je oznámené automaticky počas prichádzajúceho hovoru. V opačnom
prípade stlačte pre oznámenia mena volajúceho pravé akčné tlačidlo.

• Oznámenie o uzamknutí telefónu - ak je toto nastavené, zamknutý telefón pri
opakovanom stlačení akéhokoľvek tlačidla oznámi, že je zamknutý.

• Indikácia polohy v ponuke - pri nastavení je hlasový výstup doplnený o informácie
o aktuálnej polohe v ponuke a o počte položiek ponuky (napr. "Dvaja z piatich")

Spätná väzba

Položka ponuky Spätná väzba umožňuje nastaviť ďalšiu spätnú väzbu zvuku a vibrácií.
Táto spätná väzba dopĺňa hlasový výstup počas používania telefónu.

Pripomenutie oznámenia

Položka ponuky Pripomenutie oznámenia umožňuje nastaviť pripomienky zmeškaného
oznámenia. Keď sa objavia nejaké nové zmeškané oznámenia, telefón každých päť
minút vydá tiché pípnutie. Toto pravidelné pípanie sa zruší po prečítaní zmeškaného
oznámenia.

Automatický hlasitý odposluch

Položka ponuky Automatický hlasitý odposluch umožňuje zapnúť alebo vypnúť au
tomatický hlasitý odposluch počas telefónneho hovoru. Po zapnutí tejto funkcie sa
hlasový výstup automaticky prepne na reproduktor, keď sa telefón počas telefónneho
hovoru vzdiali od ucha.

Klávesnica

Uzamykanie klávesnice

Položka ponuky Uzamykanie klávesnice umožňuje nastavenie uzamykania klávesnice.
Uzamknutie klávesnice má zabrániť náhodnému stlačeniu tlačidiel telefónu. K dispozícii
sú nasledujúce možnosti:
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• Ručné uzamknutie klávesnice - klávesnicu je možné uzamknúť iba ručne dlhým
stlačením tlačidla hviezdička. Klávesnicu dlhým stlačením tlačidla hviezdička tiež
odomknete.

• Automatické alebo manuálne uzamknutie klávesnice - klávesnica sa zamkne au
tomaticky po uplynutí časového limitu obrazovky alebo ručne dlhým stlačením
tlačidla hviezdička.

• Bez uzamknutie klávesnice - uzamykanie klávesnice je deaktivované.

Tip: Ak chcete prečítať aktuálny čas, keď je klávesnica uzamknutá, stlačte tlačidlo
potvrdenia. Klávesnica zostane naďalej zamknutá.

Čítanie pri mazaní znakov

Položka ponuky Čítanie pri mazaní znakov umožňuje nastaviť, čo bude oznamovať pri
mazaní znakov pri zadávaní textu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Po vymazaní prečítať posledný zostávajúci znak.
• Čítať zmazaný znak.

Opakovanie počas písania znakov

Položka ponuky Opakovanie počas písania znakov umožňuje nastaviť opakovanie pí
saného textu počas zadávania textu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Opakovať slovo po napísaní medzery.
• Opakovať celý text po napísaní medzery.
• neopakovať.

Signalizácia vekých písmen

Položka ponuky Signalizácia veľkých písmen umožňuje nastaviť spôsob signalizácie
veľkých písmen pri zadávaní textu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Slovný signál - oznamuje "veľké písmená" pri písaní veľkých písmen.
• Signalizácia vyšším hlasom - mení výšku hlasového výstupu pri písaní veľkých pís

men.
• Nesignalizovat - signalizácia veľkých písmen je deaktivovaná.

Obrazovka

Nastavenie jasu

Položka ponuky Nastavenia jasu umožňuje zmeniť jas obrazovky. Vyššia úroveň zna
mená jasnejšiu obrazovku, ale kratšiu životnosť batérie.
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časový limit obrazovky

Položka ponuky Časový limit obrazovky umožňuje nastaviť dobu nečinnosti. Po uply
nutí tejto doby prejde telefón do režimu spánku, aby šetril energiu batérie. Pre prebu
denie telefónu z režimu spánku stlačte ľubovoľný kláves. Keď je povolené automatické
zamykanie klávesnice, zamkne sa tiež klávesnica telefónu. V takom prípade klávesnicu
odomknete dlhým stlačením tlačidla hviezdička.

Schéma farieb

Položka ponuky Schéma farieb umožňuje výber rôznych farebných schém prostredia
telefónu. Prvá farba sa vzťahuje na text, druhá označuje pozadie. K dispozícii sú
nasledujúce možnosti:

• biela na čiernej.
• čierna na bielej.
• biela na modrej.
• čierna na žltej.

Štýl hlavnej ponuky

Položka ponuky Štýl hlavnej ponuky umožňuje zmeniť grafický vzhľad hlavnej ponuky.
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Ikony a text.
• Len text.
• iba ikony.

Vekosť textu

Položka ponuky Veľkosť textu umožňuje zmeniť veľkosť písma v prostredí telefónu. K
dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Normálna veľkosť textu.
• Veľmi veľká veľkosť textu - táto možnosť môže zapríčiniť zalamovanie slov a jedno

slovo môže zaberať tým pádom viac riadkov.

Siete

WiFi

Položka ponuky WiFi umožňuje pripojenie k sieti WiFi.
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• Ak chcete povoliť pripojenie WiFi, vyberte položku ponuky Povoliť WiFi.
• Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi, vyberte sieť WiFi v zozname sieť a potom

vyberte Pripojiť k sieti. Ak je sieť WiFi chránená heslom, zadajte heslo.
• Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS, vyberte sieť WiFi v

zozname sietí a potom vyberte Pripojiť pomocou tlačidla WPS. Potom stlačte
tlačidlo WPS na smerovači.

• Ak sa chcete pripojiť ku skrytej sieti WiFi, vyberte v ponuke položku Pripojiť k
skrytej sieti. Potom zadajte SSID (meno) a heslo.

WiFi pripojenie prostredníctvom textového súboru

WiFi pripojenie možno nadviazať pomocou textového súboru uloženého v internej
pamäti telefónu.

• Skopírujte textový súbor s názvom wifi.txt do koreňového adresára interného úlo
žiska telefónu.

• Na prvý riadok súboru napíšte názov WiFi siete.
• Do druhého riadku súboru napíšte heslo k sieti.
• Heslo v súbore sa automaticky použije pri pripojení k tejto určenej sieti.

Bluetooth

Položka ponuky Bluetooth umožňuje pripojenie a správu zariadenia Bluetooth.

Ako spárovať nové zariadenie

• Aktivujte režim párovania na zariadení Bluetooth. Niektoré zariadenia sú v predvo
lenom nastavení v režime párovania, keď sú zapnuté a mimo signál. Iné zariadenia
majú špeciálny kľúč alebo kombináciu kláves, ktoré spustí režim párovania. Toto
je pre jednotlivé zariadenia individuálna a informácie nájdete v príručke k danému
zariadeniu.

• Zapnite Bluetooth a vyberte možnosť Hľadať zariadenia. Vyhľadávanie môže trvať
až pol minúty, potom sa zobrazí zoznam okolitých zariadení.

• Pre spárovanie zariadení vyberte zariadenie v zozname. Párovanie môže trvať nie
koľko sekúnd.

• Niektoré zariadenia môžu vyžadovať zadanie overovacieho kódu. V takom prípade
zadajte kód poskytnutý telefónom BlindShell do externého zariadenia Bluetooth.

• Ak chcete zrušiť spárovanie zariadenia, vyberte zariadenie v zozname spárovaných
zariadení a vyberte Zrušiť spárovanie zariadení.
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Pripojenie a odpojenie zariadení

Novo spárované zariadenie je zvyčajne pripojené automaticky. Ak chcete zariadenie
pripojiť (alebo odpojiť) ručne, vyberte zariadenie v zozname spárovaných zariadení a
vyberte Pripojiť zariadenie (alebo Odpojiť zariadenie).

Dôležité upozornenie:

• Pred pripojením spárovaného zariadenia je obvykle nutné ho zapnúť vypínačom na
zariadení. Niektoré zariadenia sa môžu po určitej dobe nečinnosti sama vypnúť.

• Na trhu je k dispozícii obrovské množstvo zariadení Bluetooth. BlindShell nemôže
zaručiť kompatibilitu so všetkými dostupnými zariadeniami. Váš predajca BlindShell
vám môže poradiť alebo vám ponúknuť testovaný model.

• Vzhľadom na možné rádiové rušenie a vzhľadom na povahu samotného protokolu
Bluetooth neexistuje žiadna záruka, že počas procesu vyhľadávania bude zariadenie
nájdené. Ak zariadenie nie je v zozname alebo ho nemožno spárovať, uistite sa, že
je stále v režime párovania a skúste znova. Ak problém pretrváva, uistite sa, že vo
vašom okolí nie je silný zdroj rušenia, napríklad iné zariadenie Bluetooth, router
WiFi alebo ostatné rádiové zariadenia.

Test pripojenia

Položka ponuky Test pripojenia spustí test pripojenia k internetu. Výsledok poskytne
informácie o kvalite pripojenie k internetu a dostupnosti servera BlindShell.

Mobilné dáta

Položka ponuky Mobilné dáta umožňuje zapnutie a vypnutie mobilných dát.
Poznámka: Tento bod ponuky je k dispozícii, iba ak je v telefóne vložená SIM karta.

PIN kód

Položka ponuky Pin kód umožňuje aktivovať, deaktivovať alebo zmeniť PIN kód. Ak
je táto funkcia zapnutá, je pri spustení telefónu vyžadovaný PIN kód.
Dôležité upozornenie: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, bude vaša SIM
karta dočasne zablokovaná a bude vyžadovaný PUK kód. Ak zadáte kód PUK ne
správne desaťkrát za sebou, bude vaša SIM karta natrvalo zablokovaná.
Poznámka: Tento bod ponuky je k dispozícii, iba ak je v telefóne vložená SIM karta.

SIM karty

Položka ponuky SIM karty umožňuje správu uprednostňovaných SIM kariet pre odchá
dzajúce hovory, odchádzajúce správy alebo dátové prenosy.
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Poznámka: Tento bod ponuky je k dispozícii, iba ak sú v telefóne prítomné dve SIM
karty.

4.7 Obúbené aplikácie

Položka ponuky Obľúbené aplikácia umožňuje správu zoznamu obľúbených aplikácií.
Tento zoznam je rýchlo prístupný stlačením postranného akčného tlačidla. Ak chcete
pridať aplikáciu do obľúbených, vyberte položku ponuky Pridať obľúbenú aplikáciu. Ak
chcete aplikáciu odobrať z obľúbených položiek alebo zmeniť jej pozíciu v zozname,
vyberte aplikáciu stlačením tlačidla potvrdenia.

Dátum, čas a časové pásmo

Položka ponuky Dátum, čas a časové pásmo umožňuje zapnutie a vypnutie automa
tického času a dátumu, zmenu formátu času a časového pásma.

• Ak chcete povoliť automatický čas a dátum, vyberte položku ponuky Čas a dátum.
Ak je táto funkcia zapnutá, čas a dátum sa automaticky nastaví zo siete. V telefóne
musí byť prítomná SIM karta.

• Ak chcete manuálne nastaviť čas a dátum, najprv deaktivujte automatický čas a
dátum.

Jazyk

Položka ponuky Jazyk umožňuje zmeniť predvolený jazyk telefónu.

Aktualizácia BlindShell

Položka ponuky Aktualizácia BlindShell umožňuje aktualizáciu softvéru telefónu. Ak
tualizácia prinášajú nové funkcie, vylepšujú aktuálne funkcie a opravujú chyby. Nová
aktualizácia je oznámená prostredníctvom oznámenia.
Ak chcete aktualizácie skontrolovať manuálne, vyberte v ponuke položku Skontrolovať
aktualizáciu. Ak je aktualizácia k dispozícii, vyberte Stiahnuť aktualizáciu a potom
Nainštalovať aktualizáciu. K inštalácii aktualizácie je nutné pripojenie k internetu cez
WiFi.
Dôležité upozornenie:

• Proces aktualizácie trvá niekoľko minút. O postupe aktualizácie budete informo
vaní. Počas aktualizácie telefón hovorí robotickým hlasom.

• Počas procesu aktualizácie nevypínajte telefón ani s ním nerobte žiadne iné akcie.
Mohlo by to viesť k poškodeniu softvéru telefónu, čo by viedlo k nutnosti odoslať
telefón k oprave.
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O telefóne

Položka ponuky O telefóne poskytuje technické informácie o telefóne, ako je verzia
softvéru a využitie úložiska. Umožňuje tiež prístup do servisnej ponukymenu, možnos
ťou obnovenia továrenského nastavenia a zálohovania.

servisná ponuka

Servisná ponuka je funkcia, ktorá zjednodušuje určité servisné operácie. Pre servisnú
ponuku sa musí telefón reštartovať v špeciálnom režime mimo bežný operačný systém.
Servisná ponuka nie je súčasťou systému BlindShell a príjem hovorov a ďalšie štan
dardné funkcie telefónu nie sú k dispozícii. Ak chcete opustiť servisnú ponuku, vyberte
položku ponuky Reštartovať telefón.

Zálohovanie dát

Funkcia Zálohovať údaje vytvorí súbor obsahujúci interné údaje používateľa. Funkcia
zálohovania neukladá údaje uložené na pamäťovej karte SD, ak je k dispozícii.

• Ak chcete zálohovať údaje, vložte do telefónu pamäťovú kartu SD alebo USB C
flash disk. Ak sú k dispozícii obidva, záložný súbor sa uloží na pamäťovú kartu SD.

• Vyberte položku ponuky Zálohovať údaje.
• Vyberte typ zálohy, k dispozícii sú nasledujúce možnosti: Úplná záloha uloží po

užívateľom predvoľby aplikácií a nastavení telefónu vrátane médií uložených vo
vnútornom úložisku telefónu. Úplná záloha bez médií robí to isté s výnimkou médií
uložených vo vnútornom úložisku telefónu.

• Záložný súbor bude vygenerovaný s časovou pečiatkou a príponou „.backup“.

Obnovenie dát

Funkcia Obnoviť údaje umožňuje obnovu užívateľských údajov zo záložného súboru,
ktorý bol predtým vytvorený pomocou funkcie Zálohovať údaje. Záložný súbor musí
byť uložený na pamäťovú kartu SD alebo USB C flash disk pripojený k telefónu.
Dôležitá poznámka: Vaše údaje budú prepísané operáciou Obnoviť údaje.

Obnovenie továrenského nastavenia

Položka ponuky Obnovenie továrenského nastavenia vykoná takzvané obnovenie to
várenského nastavenia telefónu. Počas tejto operácie budú všetky používateľské dáta
vymazané a telefón sa vráti do pôvodného stavu.
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4.8 Užívateská príručka

Položka ponuky Užívateľská príručka obsahuje tento dokument štruktúrovaný do sekcií.

4.9 Vypnúť telefón

Položka ponuky Vypnúť telefón telefón vypne. Je vyžadované potvrdenie tejto akcie.

4.10 Zmeškané oznámenia a informácie o stave tele

fónu

Ak chcete zobraziť informácie o stave telefónu, stlačte ľavé akčné tlačidlo. Táto akcia
je k dispozícii kedykoľvek počas používania telefónu. Zoznam obsahuje nasledujúce
informácie:

• Oznámenie - výberom zobrazíte zoznam zmeškaných oznámenia.
• Aktuálny čas a dátum - výberom otvorte aplikáciu Kalendár.
• Stav WiFi - výberom otvorte nastavenie WiFi.
• Stav siete - výberom zapnete / vypnete mobilné dáta.
• Stav batérie
• Stav Bluetooth - výberom otvoríte nastavenia Bluetooth.

Obúbené aplikácie

Ak chcete rýchlo získať prístup k obľúbeným aplikáciám, stlačte postranné akčné tla
čidlo. Tým sa otvorí prispôsobiteľný zoznam aplikácií, ktoré boli pridané do obľúbených.
Pre Pridanie aplikácie do obľúbených vyberte položku menu Pridať obľúbenú apliká
ciu. Ďalšie úpravy, napríklad usporiadanie aplikácií v zozname, nájdete v nastaveniach
telefónu.
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5 Technická špecifikácia

5.1 Konektivita

• GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
• WCDMA (3G): B1 / B2 / B4 / B5 / B8
• FDD-LTE (4G): B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 /

B25 / B26 / B28 / B66 / B71
• TDD-LTE (4G): B38 / B40 / B41
• Volte
• Bluetooth: 4.2
• WiFi: 2.4 GHz + 5 GHz (802.11 a / b / g / n / ac)
• GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
• FM rádiový prijímač
• NFC

5.2 Hardware

• Rozmery: 135.2 x 54.6 x 16.7 mm
• Hmotnosť 100 g (telefón), 49 g (batéria)
• Obrazovka 2.83 "(480 x 640)
• Pamäť (RAM): 2 GB
• Interné úložisko: 16 GB
• Externé úložisko: pamäťová karta micro SD do 128 GB (FAT32)
• Fotoaparát: 13 MP
• SIM karta: dvojitá micro-SIM
• Batéria: 3000 mAh
• Reproduktor: 1.5 W
• Mikrofón: dvojitý mikrofón, redukcia šumu
• 3.5 stereo audio jack
• USB typu C
• tlačidlá: SOS, hlasitosť, postranné akčné tlačidlo
• indikačné LED

5.3 Senzory

• RGB senzor
• Magnetometer
• Barometer
• Akcelerometer
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• Gyroskop
• snímač okolitého svetla (osvetlenie)
• Snímač priblíženia

5.4 Certifikácia

• CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
• HAC: M3 / T3
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6 Informácie ohadne pravidelného používania a

bezpečnosti

Osobné použitie

• Telefón nerozoberajte. Jedinými odoberateľnými časťami telefónu sú zadný kryt a
batéria. K prístupu do priestoru batérie nie je potrebné používať žiadne nástroje.
Demontáž telefónu povedie k strate záruky.

• Telefón používajte len na účely k tomu určené a podľa užívateľskej príručky. Vý
robca nie je zodpovedný za poškodenie telefónu alebo okolitého prostredia v dô
sledku jeho nesprávneho použitia.

• Nepoužívajte poškodený telefón. Pred každým použitím telefónu si prosím skon
trolujte, či nie je porušený. Používanie poškodeného telefónu môže viesť k úrazu
alebo jeho ďalšiemu poškodeniu. Pre potreby záručnej opravy sa obráťte na svojho
dodávateľa.

• Pokiaľ nie je používanie telefónu povolené, alebo môže spôsobiť rušenie alebo ohro
zenie. Dodržujte prosím všetky pokyny v oblastiach s obmedzeným používaním
telefónov.

• Výrobca nemôže zaručiť správnu funkciu telefónu v prípade, že používate iné ako
originálne príslušenstvo. Pokiaľ sa rozhodnete používať iné ako originálne príslušen
stvo, konzultujte prosím tento krok najprv so svojim dodávateľom.

• Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte telefón veľmi dlho pri
nastavení vysokej hlasitosti.

• Reproduktor a slúchadlá telefónu sú veľmi hlasné. Počas užívania buďte opatrní pri
nastavení najvyššej hlasitosti a držaní telefónu blízko Vašich uší.

• Uistite sa, že pri používaní slúchadiel pri cestovaní počujete zvuky okolia. Pokiaľ
ich nepočujete, riskujete že sa vystavíte nebezpečným situáciám hlavne v cestnej
prevádzke.

• Telefón nie je odolný voči vode a prachu, udržujte ho v suchom stave. Zabráňte
akémukoľvek kontaktu s tekutinou.

• Nepoužívajte telefón v prašnom, zadymenom alebo vlhkom prostredí alebo v blíz
kosti magnetického poľa. Do telefónu sa môžu dostať nečistoty alebo voda, ktoré
ho môžu poškodiť.

• Chráňte telefón pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením. Nenechávajte
telefón vo vnútri vozidla alebo na miestach, kde môže teplota presiahnuť 45°C.

• Nepoužívajte telefón pri jazde v aute, na bicykli, na motorke alebo v iných vozid
lách. Vždy dodržujte miestne zákony týkajúce sa užívania mobilných zariadení.

• Neumiestňujte telefón alebo jeho príslušenstvo do mikrovlnnej trúby.
• Neumiestňujte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo iných pamäťových zaria

dení, prenášajúcich informácie na magnetických prúžkoch. Reproduktor telefónu
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obsahuje magnet, ktorý je schopný vymazať informácie na magnetických pamäťo
vých médiách.

Batéria a nabíjanie

• Pre optimálny výkon udržujte teplotu batérie medzi 5°C a 30°C. Krátke vystavenie
teplejšiemu alebo chladnejšiemu počasiu batériu nepoškodí, ale dlhšie vystavovanie
batérie extrémnym teplotám zníži jej kapacitu a životnosť.

• Pokiaľ telefón dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ho a vyberte z neho batériu. V
ideálnom prípade by mala byť batéria pri - skladovaní nabitá na približne 60%. To
predĺži životnosť batérie a uchová jej maximálnu kapacitu.

• Batériu žiadnym spôsobom nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte ani
iným spôsobom nepoškodzujte. V prípade jej poškodenia totiž môže dôjsť k vznie
teniu batérie. Nie je to pravdepodobné, ale je to možné. Majte prosím na pamäti,
že batéria je najnebezpečnejšou časťou telefónu.

• Neskúšajte batériu opravovať alebo upravovať. Môžete tým vyvolať poškodenie
batérie, jej vznietenie alebo výbuch.

• Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu, nabíjačku alebo nabíjací kábel. Batéria
môže začať horieť alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Používajte len ori
ginálnu batériu a pre napájanie telefónu používajte iba originálnu batériu, ktorá je
k tomu určená.

• Batéria je vyvinutá výlučne pre dané zariadenie. Iné batérie nemusia byť správne
usadené, alebo môžu mať vlastnosti, vďaka ktorým môžu poškodiť Váš telefón.

• Všetky batérie majú obmedzenú životnosť a po niekoľkých stovkách napájacích
cykloch príde k poklesu ich kapacity.

• Nabíjačka je určená iba k nabíjaniu vo vnútorných priestoroch.
• Pri odpojovaní nabíjačky zo zásuvky zatiahnite za adaptér, nie za kábel.
• Pokiaľ nabíjačku nepoužívate, vytiahnite ju zo zásuvky.
• Nikdy nemanipulujte s nabíjačkou v prípade, že máte vlhké ruky.

Recyklácia

Vždy odovzdávajte použité elektronické produkty, batérie a obalové materiály na vy
hradené zberné miesta k tomu určené. Nikdy produkty nelikvidujte ako netriedený
komunálny odpad. Pokiaľ si nie ste istí, ako naložiť s telefónom, jeho príslušenstvom
alebo jeho obalovými materiálmi, kontaktujte prosím dodávateľa.

Malé deti a zvieratá

Majte telefón a jeho príslušenstvo vždy mimo dosah malých detí a zvierat. Váš telefón
obsahuje malé časti, plastové súčiastky a ďalšie časti, ktoré sú ostré a môžu spôsobiť
úraz alebo vyvolať dusenie.
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Ovplyvnenie funkcie zdravotníckych zariadení

• Prevádzka zariadení, vysielajúcich rádiové vlny, medzi ktorá sa radia aj telefóny,
môže ovplyvniť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Poraďte
sa s lekárom alebo výrobcom zdravotníckeho zariadenia pre určenie úrovne ochrany
pred vonkajšími rádiovými vlnami.

• Pre zabránenie možnému rušeniu alebo ovplyvneniu funkcie odporúčajú výrobco
via zdravotníckych zariadení minimálnu vzdialenosť 15.3 cm medzi bezdrôtovým
zariadením a zdravotníckym zariadením. Ľudia, ktorí takéto zariadenia vlastnia, by
mali:
– Držať bezdrôtové zariadenie viac ako 15.3 cm od zdravotníckeho zariadenia.
– Nenosiť si bezdrôtové zariadenie vo vrecku na hrudi.
– Držať bezdrôtové zariadenie v uchu na opačnej strane tela, než je implantované

zariadenie.
– Vypnúť bezdrôtové zariadenie, pokiaľ existuje podozrenie, že ruší alebo ovplyv

ňuje funkciu zdravotníckeho zariadenia.
– Dodržiavať návod od výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.
– Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne použitia bezdrôtového zariadenia v prí

pade, že máte implantované zdravotnícke zariadenie, obráťte sa prosím na
Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Hodnotenie SAR

• Telefón je klasifikovaný na používanie v typickom domácom prostredí.
• Najvyššia hodnota Špecifickej Absorpčnej Rýchlosti (SAR) uvádzaná pre tento te

lefón podľa štandardov CE je pri testovaní na hlave 0,623 W/kg (10g) a pri nosení
na tele 1,474 W/kg (10g). Minimálna vzdialenosť pre používanie na tele je 5mm.

Dostupnosť softwaru a služieb

Software telefónu je dodávaný “tak ako je”, bez záruky akéhokoľvek druhu. Výrobca
neposkytuje žiadne nároky, sľuby ani záruky ohľadne presnosti, úplnosti alebo primera
nosti obsahu, poskytovaného telefónom a vyslovene sa zrieka zodpovednosti za chyby
prezentované telefónom.

• Niektoré aplikácie vyžadujú pre správne fungovanie pripojenie k internetu.
• Niekedy môžu byť vplyvom výpadkov serverov alebo nedostupnosťou služieb tretích

strán niektoré aplikácie nedostupné.
• Informácie poskytované telefónom nemusia byť vždy presné (napr. poloha, rozpoz

návanie farieb, informácie o počasí, a pod.)
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• Výrobca nie je v žiadnom prípade zodpovedný za obsah tretích strán, prezentovaný
aplikáciami telefónu.

• Software je priebežne aktualizovaný. Výrobca si vyhradzuje právo upraviť software
alebo obsah užívateľskej príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade akýchkovek pochybností kontaktujte dodávatea

Pokiaľ máte akékoľvek otázky či problémy, alebo ste sa stretli so situáciou, keď potre
bujete pomoc, obráťte sa prosím na dodávateľa, u ktorého ste kúpili telefón. Môžete
tiež kontaktovať priamo výrobcu telefónu na emailovej adrese info@blindshell.com.
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7 Informácie o predpisoch

Informácie o predpisoch - Európska únia

Zjednodušené prehlásenie o zhode

Týmto Matapo a.s. prehlasuje, že mobilné telefóny typom rádiového zariadenia zod
povedajú smernici 2014/53/EU
Plné znenie prehlásenia EU o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
www.blindshell.com/conformity

Informácie o likvidácii pre užívatea OEEZ

Tento symbol na výrobku alebo sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektro
nické a elektrické zariadenia (OEEZ) by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom.
Za účelom riadneho spracovania, využitia a recyklácie, odovzdajte tento produkt/tieto
produkty na zberné miesta k tomu určené, kde bude/budú zdarma prijatý/prijaté. V
niektorých krajinách môžete ako alternatívu vrátiť produkt predajcovi po zakúpení
ekvivalentného nového produktu.
Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni potenciálnym
negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ku ktorým by mohlo dôjsť
pri nesprávnej manipulácii s odpadom.
Ďalšie informácie získate pri kontaktovaní Vášho miestneho úradu.
Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené pokuty v súlade s národnou
legislatívou.

Obmedzenie v pásme 5 GHz

Zariadenie je obmedzené pre vnútorné použitie len pri prevádzke v rozsahu 5.15GHz
do 5.35GHz v nasledujúcich krajinách:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Frekvenčné pásma a výkon

Podľa Smernice o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EU je maximálny výstupný
výkon zariadení nasledujúci:

• GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
• WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
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• LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20:
23,42dBm; B28: 23,7dBm

• LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
• Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
• 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40):

14,17dBm
• 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
• NFC: 0,000000261mW
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8 Právne informácie

Obmedzená záruka

Na telefón sa vzťahuje obmedzená záruka. Záručná doba je nasledujúca:

• USA a Kanada dvanásť (12) mesiacov;
• Európska únia, Južná Afrika, Spojené kráľovstvo, Austrália, Nový Zéland: dvad

saťštyri (24) mesiacov.

Informácie o záručnej dobe pre krajiny alebo oblasti, ktoré nie sú uvedené v tomto
dokumente, je nutné zistiť u svojho distribútora.
Minimálna životnosť batérie je 12 mesiacov. Behom tejto doby by malo dôjsť iba k
miernemu zníženiu jej kapacity. Po tejto dobe sa akékoľvek zníženie kapacity berie ako
spôsobené bežným opotrebením. Obmedzená záruka začína dňom nákupu produktu
koncovým užívateľom. Obmedzená záruka sa vzťahuje na vady materiálu a spracovanie.
Všetky ostatné záruky, výslovné alebo predpokladané, sú týmto odmietnuté.
V nasledujúcich prípadoch nie je poskytovaná žiadna záruka, bez ohľadu na zistenú
poruchu:

• Normálne opotrebenie produktu a zníženie maximálneho nabitia batérie jeho pou
žívaním.

• Poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia, vystaveniu vlhkosti, tekutinám alebo
zdroju tepla.

• Poškodenie spôsobené použitím príslušenstva alebo konektorov nedodaných výrob
com.

• Poškodenie spôsobené pri páde zariadenia alebo spôsobené nadmerným tlakom,
ktorý sa prejavil prasklinami alebo zlomením častí zariadenia.

• Nerešpektovanie informácií uvedených v dokumente Bezpečnostné, regulačné a
právne informácie.

• Poškodenie spôsobené použitím neoriginálnej batérie alebo použitím batérie BlindS
hell v inom zariadení.

• Poškodenia spôsobené pokusom o opravu neoprávneným personálom.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy sieťových služieb, akými sú napríklad
výpadky mobilného alebo wifi signálu.
Software zariadenia je dodávaný “tak ako je” bez záruky akéhokoľvek druhu.
Odporúčame zálohovať užívateľské dáta aspoň raz mesačne, aby sa predišlo nechce
ným stratám údajov. Výrobca nenesie zodpovednosť za stratu dát z dôvodu poruchy
zariadenia, jeho opravy alebo jeho náhrady.
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Obmedzenie ručenia výrobcu

Uvedená záruka stanovuje plný rozsah zodpovednosti spoločnosti Matapa a jedno
značnú náhradu, týkajúcu sa produktu. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Matapo
zodpovedná za škody presahujúce kúpnu cenu produktu a to bez akéhokoľvek obme
dzenia, obchodné straty akéhokoľvek druhu, možnosti zariadenie používať, času, dát,
povesti, príležitosti, dobrej vôle, úspor, zárobkov; za nepohodlie alebo náhodné, vysoko
špecifické, následné alebo trestné škody.
Autorizovaní dodávatelia spoločnosti Matapo nenesú žiadnu zodpovednosť, spojenú s
používaním alebo zneužitím zariadenia.
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